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บทคัดย่ อ
เรื่อง
แนวทางการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนและการเตรียมความพร้ อมของไทย
ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจ
ผู้วจิ ัย
นาง ทิพยสุ ดา ถาวรามร หลักสู ตร ปรอ. รุ่นที่ 24
ตลาดทุ นอาเซี ยนส่ วนใหญ่มีขนาดเล็กเมื่ อเที ยบกับตลาดอื่ นในโลก การเชื่ อมโยง
ตลาดทุนอาเซี ยนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสร้ างขนาด สภาพคล่อง และความหลากหลายเพื่อให้เป็ น
จุดสนใจของผูล้ งทุนทัว่ โลก การรวมตัวกันสามารถก่อประโยชน์ได้มากกว่าการแยกกันเติบโต
เอกสารวิจยั เชิ งคุ ณภาพนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ สภาพพื้นฐานตลาดทุ นไทย
และตลาดทุนอื่น ๆ ในอาเซียนเพื่อประเมินความพร้อมและเสนอแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดทุน
อาเซี ยนตลอดจนการเตรี ยมความพร้อมของไทย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศในช่วงปี 2004 – 2012
ผลการวิจยั ได้ขอ้ สรุ ปว่า ความสาเร็ จของการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนขึ้นอยูก่ บั การ
พัฒ นากฎเกณฑ์ ข องประเทศสมาชิ ก ให้ ไ ด้ม าตรฐานสากล และการลดความแตกต่ า งระหว่า ง
กฎเกณฑ์แต่ละประเทศเพื่อนาไปสู่ การยอมรั บกติ กาซึ่ งกันและกันมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยผูก้ าหนด
นโยบายควรร่ ว มกัน ก าหนดกรอบเวลาแต่ ล ะขั้น ตอนที่ ชัด เจน และสื่ อ สารสร้ า งความเข้า ใจ
กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมต่อสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไป
สาหรับประเทศไทย ควรเร่ งสร้ างความรับรู ้ ในหมู่ผเู ้ กี่ยวข้องและสาธารณชนทัว่ ไป
ให้เข้าใจว่า การเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ภาคเอกชนจึงต้อง
ตื่ นตัวที่ จะพัฒ นาขี ด ความสามารถของตน ขณะเดี ย วกัน ภาครั ฐก็ ต้องผลัก ดันให้ก ารเชื่ อมโยง
ตลาดทุนเป็ นนโยบายระดับชาติ โดยเร่ งแก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ และภาษีที่เป็ นอุปสรรค เร่ งพัฒนา
ความรู ้ดา้ นการออมและการลงทุนของประชาชน และผลักดันให้เกิดการแข่งขันในธุ รกิจหลักทรัพย์
และตลาดทุน ตลอดจนมีนโยบายที่ชดั เจนในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ตลาดทุนของประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีความแข็งแกร่ ง พร้อมที่จะเอื้ออานวยให้ประเทศ
ได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการเชื่อมโยง

ข

คานา
ตลาดทุนไทยมีขนาดเพียงร้อยละ 2 ของตลาดทุนเอเชี ยไม่รวมญี่ปุ่น หรื อมีมูลค่าตลาด
อยูใ่ นอับดับที่ 28 ของโลก ดังนั้น ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีการเชื่ อมโยงกันและเงินทุนไหลเวียน
ข้ามพรมแดนได้สะดวกรวดเร็ ว ประเทศไทยจาเป็ นต้องหาทางทาให้ตลาดทุนไทยอยูใ่ นสายตาของ
ผูล้ งทุนโลก มิฉะนั้นก็จะส่ งผลต่อความสามารถในการระดมทุนของกิจการไทยและความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในที่สุด
ปั ญหาตลาดมี ขนาดเล็ ก มิ ใ ช่ ปั ญหาของประเทศไทยเท่า นั้น แต่ เป็ นปั ญหาร่ วมของ
ประเทศอาเซี ยนส่ วนมาก ผูก้ าหนดนโยบายในตลาดทุนอาเซี ยนจึงได้ร่วมกันหาทางตอบปั ญหานี้
มาระยะหนึ่ งแล้ว โดยการจัดตั้ง ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ขึ้ นในปี 2004
เพื่อดาเนินยุทธศาสตร์ ในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนล่วงหน้าก่อนที่ผนู ้ าอาเซี ยนจะมีการลงนาม
ในปฏิญญาการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2007 เสี ยอีก
สานักงาน ก.ล.ต. มีบทบาทหลักในการผลักดันงานของ ACMF โดยประเทศไทยเป็ น
ประธานถึง 2 รอบ ในปี 2004 และปี 2008-2011 ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้มีโอกาสเป็ นส่ วนหนึ่ งของ ACMF
ตั้งแต่ตน้ จึงได้เห็ นปั ญหาอุปสรรคของการเชื่ อมโยงในทางปฏิ บตั ิรวมทั้งต้องพยายามหาแนวทาง
ที่เหมาะสมสาหรับภูมิภาคนี้และประเทศไทยด้วย
ผูว้ ิ จ ัย หวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า เอกสารวิ จ ัย ส่ ว นบุ ค คลนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผูท้ ี่ ส นใจ
และผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน และช่ ว ยสร้ า งความเข้า ใจถึ ง ความจ าเป็ นและ
แนวทางการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนตลอดจนแนวทางที่ควรจะเดิ นในการเตรี ยมความพร้ อม
ของไทย และน าไปสู่ ก ารร่ ว มกั น ผลัก ดัน ให้ ก ารเชื่ อ มโยงตลาดทุ น อาเซี ย นเป็ นผลส าเร็ จ
เพื่อประโยชน์ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
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ความสัมพันธ์ของตลาดทุนสาคัญในเอเชียที่มีต่อตลาดทุน
ในภูมิภาคอินโดจีน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่ ว งที่ ผ่า นมา พัฒ นาการทางเศรษฐกิ จ การค้า และการลงทุ น ระหว่า งประเทศ
มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น อาเซี ยนจึงมีแผนในการสร้างความแข็งแกร่ งและลดระดับการพึ่งพิง
ระบบเศรษฐกิจและเงินทุนของโลกโดยเน้นการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น และพัฒนา
ศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีโลก โดยในปี 2007 ผูน้ าประเทศสมาชิ กได้ร่วมกันลงนามเห็นชอบ
จัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นภายในปี 2015 (ASEAN Economic Community: AEC)
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ อ าเซี ย นมี ก ารรวมตัว กัน เป็ นตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกัน ส่ ง เสริ ม
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี และเงินทุนได้อย่างเสรี มากยิ่งขึ้น ในการนี้ ภาคธุ รกิจจาเป็ นต้อง
พึ่ง พิง ตลาดทุ นให้เป็ นแหล่ งระดมทุ นที่ ส าคัญในการขยายธุ รกิ จ และตลาดทุ นที่ สามารถดึ ง ดู ด
ความสนใจของผูล้ งทุนจากทัว่ โลกได้มากกว่าก็ยอ่ มทาให้ผรู ้ ะดมทุนในตลาดนั้นมีความได้เปรี ยบ
คู่ แ ข่ ง ในตลาดอื่ น ๆ ที่ ด้ อ ยกว่ า ดัง นั้ น การพัฒ นาตลาดทุ น ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความหลากหลายและคล่องตัว จึงเป็ นนโยบายที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนในเกือบทุกประเทศ
ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
บทบาทของตลาดทุนในอาเซี ยนจึ งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการเป็ นกลไกขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิ จในภูมิ ภาคให้ดาเนิ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ดี ตลาดทุ นของประเทศ
ในอาเซี ยนส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก ขาดศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดทุนในประเทศที่พฒั นาแล้ว
และอยูใ่ นข่ายที่เสี่ ยงต่อการถูกลดบทบาท (marginalization) ในเวทีโลก ดังนั้น การริ เริ่ มให้มีความ
ร่ วมมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานก ากับ ดู แลด้า นตลาดทุ น (securities regulators) ในอาเซี ย นจึ ง เป็ น
สิ่ งจาเป็ น และจะมีส่วนสาคัญที่จะทาให้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเกิดผลสาเร็ จ
ในการนี้ หน่วยงานกากับดูแลด้านตลาดทุนในประเทศอาเซี ยนจึงริ เริ่ มจัดตั้ง ASEAN
Capital Markets Forum (ACMF) ตั้งแต่ปี 2004 โดยในระยะแรก ACMF เล็งเห็นความจาเป็ นในการ
ปรั บปรุ งกฎเกณฑ์กากับดูแลตลาดทุ นของแต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องและเทียบเคียงกับ
สากลมากขึ้ น ซึ่ งถื อเป็ นพื้นฐานสาคัญในการนาไปสู่ การเชื่ อมโยงตลาดทุ น และต่อมาได้มีการ
นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนภายใต้ชื่อ Implementation Plan to
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promote the development of an integrated capital market to achieve the objectives of the AEC
Blueprint 2015 ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยน และได้รับอนุมตั ิในปี 2009
อย่างไรก็ ดี การดาเนิ นการตามแผนยุท ธศาสตร์ เพื่ อการเชื่ อมโยงตลาดทุ นอาเซี ย น
ข้างต้นยังมีอุปสรรคหลายประการที่ทาให้ไม่อาจสามารถบรรลุ ผลตามวิสัยทัศน์ของผูน้ าอาเซี ยน
ซึ่ งอาจแบ่งได้เป็ น 2 ระดับคื อ 1. อุ ป สรรคจากสภาพความแตกต่า งของแต่ ละประเทศ อาทิ เช่ น
ระบบกฎเกณฑ์กากับดูแลตลาดทุน ความแตกต่างของระบบการจัดเก็บภาษี และระบบกฎหมายของ
แต่ละประเทศ และ 2. อุปสรรคจากท่าทีของแต่ละประเทศที่มีต่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนเนื่ องจาก
การเชื่ อมโยงตลาดทุนหมายความว่าแต่ละประเทศจะต้องลดข้อจากัดภายในเพื่อให้มีการเปิ ดเสรี
มากขึ้ น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ ผู ้ป ระกอบธุ รกิ จ ในแต่ ล ะประเทศอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
ประเด็นเหล่านี้จึงถือเป็ นความท้าทายที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่ วมมือกันในการ
พิจารณาหาทางออกเพื่อให้การดาเนินการสาเร็ จลุล่วง
ในบริ บ ทของประเทศไทย หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษา วิ เ คราะห์
และประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเชื่ อ มโยงตลาดทุ น อาเซี ย นที่ มี ต่ อ ประเทศไทย
เพื่ อพิ จารณาแนวทางการด าเนิ นการตามแผนเชื่ อ มโยงตลาดทุ นอาเซี ย น เพื่ อ ให้ป ระเทศไทย
มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์สูงสุ ด ไม่ถูกลดทอนบทบาทในเวทีภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้มีการเตรี ยม
ความพร้ อมของผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องในตลาดทุ น ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อสถานการณ์
ในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการนี้ ภาครั ฐและภาคเอกชนจาเป็ นต้องมีความร่ วมมื อ
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และความเห็ น ระหว่า งกัน ภาคเอกชนควรต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ ในขณะเดี ยวกันภาครัฐก็จาเป็ นต้องพิจารณาปรับปรุ งกฎเกณฑ์
เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ให้ ภ าคเอกชนสามารถแข่ ง ขัน กับ ต่ า งประเทศได้ (enabling
environment) ซึ่ งการดาเนิ นการต่ าง ๆ เหล่ า นี้ นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการ
เชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนแล้ว ยังสามารถนาไปใช้ในการดาเนิ นการเพื่อเชื่ อมโยงตลาดทุนไทย
กับตลาดทุนในภูมิภาคอื่นอีกด้วย
ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง มี ความสนใจที่ จะศึ กษาแนวทางการเชื่ อมโยงตลาดทุ นที่ เหมาะสม
ซึ่ งสามารถนามาใช้กบั กลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดทุน
ไทย และจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่อให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐและเอกชนสามารถ
เตรี ยมความพร้อม และสร้างศักยภาพในเชิงรุ กต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นฐานตลาดทุนอาเซียน
2. เพื่อประเมินความพร้อม และอุปสรรคจากการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
3. เพื่อเสนอแนวทางการเชื่ อมโยงตลาดทุน อาเซี ยน และการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอบเขตของการวิจยั
วิจยั และเสนอแนวทางสาหรับการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนโดยอิงข้อมูล ระหว่า ง
ปี 2004 – 2012 และเน้นศึ กษาการเชื่ อมโยงตลาดทุนในระดับเบื้ องต้นซึ่ งครอบคลุ มการยอมรั บ
มาตรฐานระหว่างกันเพื่ออานวยความสะดวกในการระดมทุ นและลงทุ นข้ามพรมแดนเป็ นหลัก
แต่ยงั มิได้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงในระดับสู งกว่านี้มากที่เกิดขึ้นในซี กโลกตะวันตกซึ่ งคาดว่าจะยัง
ไม่เกิดขึ้นไปอีกหลายปี เช่น การใช้สกุลเงินร่ วมกัน

วิธีดาเนินการวิจยั
วิจยั เชิงคุณภาพโดยจะศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารจากภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ แล้ววิเคราะห์เพื่อให้
ได้มาซึ่ งแนวทางดาเนินการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับตลาดทุนไทย โดยจะครอบคลุม
เรื่ องต่อไปนี้
1. ความจาเป็ นและผลกระทบของการเชื่ อ มโยงตลาดทุ น โดยให้ ค วามส าคัญ กับ
การวิเคราะห์ขอ้ ดี ขอ้ เสี ย ความเป็ นไปได้และกระบวนการในการสร้ างความเติบโต และพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จและภาคการเงิ นผ่านการเชื่ อมโยงตลาดทุน และวิเคราะห์รูปแบบการเชื่ อมโยง
ตลาดทุนที่เหมาะสม โดยนากรณี ศึกษาการรวมตลาดทุนในภูมิภาคอื่นมาประกอบการวิเคราะห์
2. สภาพพื้ น ฐานของตลาดทุ น ไทยและของอาเซี ย น โดยท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
พื้นฐานด้านโครงสร้ าง องค์ประกอบ แนวทางกากับดูแล และระดับการเชื่อมโยงและการเปิ ดเสรี
ของตลาดทุนไทย และอาเซียนเมื่อเปรี ยบเทียบในบริ บทโลก
3. ประสบการณ์ของ ACMF ในการดาเนินมาตรการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการ
เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนในช่วงที่ผา่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี 2007 – 2011 พร้อมทั้งรวบรวม
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และวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายที่ทาให้การดาเนิ นการที่เกี่ ยวข้องบางส่ วนล่าช้ากว่ากาหนด
หรื อไม่สาเร็ จลุล่วง
4. ประเมิ น ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ต่ อตลาดทุ น ไทย รวมทั้ง ศึ ก ษาหาแนวทางเชิ ง
กลยุ ท ธ์ แ ละค าแนะน าเชิ ง นโยบายเพื่ อ ให้ ต ลาดทุ น ไทยและผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมสร้างศักยภาพและบทบาทในเชิงรุ กต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. ทราบถึ ง สภาพพื้ นฐานของตลาดทุ นไทยและของอาเซี ยน รวมถึ งความพร้ อม
ในการเชื่อมโยงตลาดทุน
2. ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและความท้าทายจากการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน
และสามารถนาเสนอแนวทางต่ อ ผูก้ าหนดนโยบายเพื่ อที่ จะผลัก ดันให้ก ารเชื่ อมโยงบรรลุ ผ ล
ตามวิสัยทัศน์ของผูน้ าอาเซียน
3. ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้ง ภาครั ฐและเอกชนสามารถเตรี ยมความพร้ อมได้อย่างเหมาะสม
และทาให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุ ด

คาจากัดความ
อาเซี ยน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations หรื อ ASEAN)
หมายถึง ความร่ วมมื อของประเทศกลุ่ ม เอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ก่ อตั้ง ภายใต้ปฏิ ญญา
กรุ งเทพ (the Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 1967 โดยมีอินโดนี เซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทยเป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้ง ต่อมามีประเทศที่พร้ อม
เข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม เวี ย ดนาม ลาว พม่ า
และ กัมพูชา ตามลาดับ รวม 10 ประเทศ โดยอาเซี ยนมีนโยบายสาคัญคือการ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศสมาชิ ก ในด้า นต่ า ง ๆ
เช่น เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community)
หมายถึง การเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นตามเป้ าหมายของผูน้ า
อาเซี ยน ภายในปี 2015 ภายใต้แนวคิดให้อาเซี ยนมีตลาดและฐานการผลิตเดียว
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เพื่อให้ทรั พยากรที่ เกี่ ยวข้องกับภาคการผลิ ต เช่ น สิ นค้า บริ การ แรงงานฝี มื อ
สามารถเคลื่อนย้ายโดยเสรี และเงินทุนสามารถไหลเวียนได้เสรี มากขึ้น
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยน
(ASEAN Finance Ministers’ Meeting หรื อ AFMM)
หมายถึง การประชุ ม ประจาปี อย่า งเป็ นทางการของรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง
จากกลุ่ มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน 10 ประเทศ โดยมี ประเทศที่ ดารงตาแหน่ ง
ประธานอาเซียนเป็ นเจ้าภาพ
ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
หมายถึง เวที ค วามร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลด้ า นตลาดทุ น อาเซี ยน
10 ประเทศ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในปี 2004 โดยรับนโยบายและเริ่ มรายงานความคืบหน้า
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนต่อ AFMM
เป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เป็ นต้นมา
ตลาดการเงิน
หมายถึง กลไกที่ ร องรั บ การจัด สรรทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ โดยสามารถแบ่ ง ออก
เป็ น 2 ช่ องทางหลัก คื อ "ตลาดเงิ น" ผ่า นการระดมเงิ นฝากและให้สินเชื่ อของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ และ "ตลาดทุ น " ผ่ า นการออกเสนอขาย และการซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน
(capital market regulator, securities regulator, securities commission)
หมายถึง องค์ ก รหรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลกิ จ กรรมในตลาดทุ น
ซึ่ งรวมถึ ง การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ การประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และป้ องกันการกระทาอันไม่ เป็ นธรรมเกี่ ย วกับ การซื้ อขาย
หลักทรัพย์ สาหรับประเทศไทย หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
หลักทรัพย์ (securities)
หมายถึง หุ น้ หุ น้ กู้ พันธบัตร และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

6
บริ ษทั หลักทรัพย์ (securities company)
หมายถึง บริ ษทั ที่ ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่ น
การเป็ นนายหน้ า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ การจัด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ การจัด การ
กองทุนรวม เป็ นต้น
กองทุนรวม (mutual fund หรื อ collective investment scheme : CIS)
หมายถึง กองทุ นที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อระดมเงิ นจากประชาชนในรู ปของการออกหน่ วยลงทุ น
และนาเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่ นๆ โดยมีบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตจัดการกองทุนรวมทาหน้าที่บริ หารจัดการกองทุน
รวมอย่างมืออาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์ (stock exchange)
หมายถึง ศู น ย์ ก ลางในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ท าหน้ า ที่ รั บ จดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
และอานวยความสะดวกในการจับคู่คาเสนอซื้ อเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กติกา
ที่กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรั พย์ยงั ทาหน้าที่ดูแล
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูล และบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ที่จดทะเบียนหลักทรัพย์
เพื่อการซื้ อขายด้วย สาหรับประเทศไทยผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ระบบซื้ อขายทางเลือก (alternative trading system หรื อ multilateral trading facility)
หมายถึง ศูนย์กลางในการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจับคู่คา
เสนอซื้ อเสนอขายหลักทรัพย์ แต่ไม่ทาหน้าที่รับจดทะเบียนหลักทรัพย์และกากับ
ดูแลบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งโดยทัว่ ไประบบซื้ อขายทางเลือก ถือเป็ นคู่แข่งโดยตรง
ของตลาดหลักทรั พย์ อย่างไรก็ดี กฎหมายหลักทรั พย์ปัจจุ บนั ยังไม่เปิ ดให้ผูใ้ ด
ดาเนิ นกิ จการแข่งกับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย จึ งทาให้ในปั จจุ บนั ยัง
ไม่มีระบบซื้ อขายทางเลื อกในประเทศไทย อนึ่ ง คาว่า ระบบซื้ อขายทางเลื อกนี้
ในสหรัฐอเมริ กามักใช้คาว่า “alternative trading system” ในขณะที่ในยุโรป
มักใช้คาว่า “multilateral trading facility”
ระบบบริ การหลังการซื้ อขายหลักทรัพย์ (post-trade service)
หมายถึง ระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์หลังการซื้ อขาย รวมถึงระบบศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์เพื่อรองรับการโอนแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) สาหรับประเทศ

7
ไทย ผูท้ ี่ ประกอบธุ รกิ จนี้ ได้แก่ บริ ษ ทั ส านัก หัก บัญชี (ประเทศไทย) จากัด
และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามลาดับ โดยทั้งสอง
แห่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษาทางการเงิน (financial advisor)
หมายถึง ผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาการระดมทุนในตลาดทุน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลผูอ้ อกหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดเตรี ยมเอกสารในการเสนอขายหลักทรัพย์
เพื่อใช้ในการเสนอขายต่อประชาชน ภายใต้กฎกติกาที่หน่วยงานกากับดูแลตลาด
ทุนกาหนด
หนังสื อชี้ชวน (prospectus)
หมายถึง เอกสารที่ จดั ทาโดยที่ ปรึ กษาทางการเงิ นร่ วมกับผูอ้ อกหลักทรั พ ย์ เพื่อเปิ ดเผย
ข้อ มู ล แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ บริ ษ ัท และรายละเอี ย ดของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งนั้นต่อประชาชนทัว่ ไป
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency)
หมายถึง บริ ษ ทั ที่ ป ระกอบธุ รกิ จประเมิ นฐานะ และความสามารถของผูอ้ อกหุ ้นกู้หรื อ
พันธบัตร ในการชาระหนี้คืนแก่ผลู ้ งทุน
home jurisdiction
หมายถึง ประเทศที่เป็ นจุดกาเนิดของหลักทรัพย์ที่จะนามาเสนอขายข้ามประเทศ หรื อเป็ น
ที่ต้ งั ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะมีการให้บริ การข้ามประเทศ
host jurisdiction
หมายถึง ประเทศที่ เ ป็ นจุ ด ที่ มี ก ารเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ข้า มประเทศมาจาก home
jurisdiction หรื อประเทศที่ผลู้ งทุนได้รับบริ การด้านหลักทรัพย์จากผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจที่ต้ งั อยูใ่ น home jurisdiction
การยอมรับกฎกติกาของอีกประเทศ (recognition)
หมายถึง การที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนใน host jurisdiction ยอมรับกติกา หรื อการทา
หน้า ที่ ข องหน่ ว ยงานก ากับ ดู แลตลาดทุ น ใน home jurisdiction ทั้ง หมด
หรื อบางส่ วน
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การยอมรับกฎกติการะหว่างกัน (mutual recognition)
หมายถึง การที่ ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น ยอมรั บ กฎกติ ก าระหว่า งกัน ในลัก ษณะ
ต่างตอบแทนซึ่ งกันและกัน
International Financial Reporting Standards (IFRS)
หมายถึง มาตรฐานการบันทึกบัญชี และการจัดทางบการเงินที่เป็ นสากล เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเปรี ยบเทียบงบการเงินและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ให้เป็ นไป
อย่างถูกต้องภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หมายถึง เวที ค วามร่ วมมื อด้านนโยบายของหน่ วยงานก ากับ ดู แลตลาดทุ นจากประเทศ
ต่ า ง ๆ ทั่ว โลก ณ สิ้ น ปี 2011 มี ส มาชิ ก ทั้ง หมดจาก 115 ประเทศ IOSCO
เป็ นผูก้ าหนดมาตรฐานการกากับ ดู แลตลาดทุ นที่ เป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากล
รวมถึ ง เป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามรู ้ ด้า นการก ากับ ดู แ ลระหว่า ง
สมาชิ ก ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากลเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาโครงสร้ าง
และการกากับดูแลตลาดทุนให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ IOSCO ยังส่ งเสริ มการ
คุม้ ครองผูล้ งทุนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการ
ตรวจสอบและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายผ่ า นข้ อ ตกลง IOSCO
Multilateral
Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and
the Exchange of Information (MMoU)
IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation
and the Exchange of Information (MMoU)
หมายถึง ข้อตกลงระดับ พหุ ภาคี ระหว่า งสมาชิ ก IOSCO เพื่ อการให้ ค วามช่ วยเหลื อ
ด้านการตรวจสอบ และแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างสมาชิ กเพื่อวัตถุ ประสงค์ใน
ด้านการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย โดยข้อตกลงดังกล่ าวระบุ ชัดเจนถึ ง
ประเภทข้อมูล วิธีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการ
ตรวจสอบ รวมถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิก
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ผูล้ งทุนสถาบัน
หมายถึง ผูล้ งทุนที่เป็ นสถาบันการเงินหรื อ ผูล้ งทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และมีความ
เข้าใจในสิ นค้าทางการเงิน รวมถึงผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มี
ความมัง่ คัง่ ซึ่ งสามารถแสวงหาค าแนะน าด้า นการลงทุ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญได้
ผูล้ งทุนเหล่านี้ จึงอาจต้องการความคุม้ ครองน้อยกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป ทั้งนี้ คาจากัด
ความของผูล้ งทุนสถาบันอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละประเทศ

บทที่ 2
มิติต่าง ๆ ของการเชื่อมโยงตลาดการเงิน
และงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้ จะวิเคราะห์ ถึงการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ น (financial market)ในมิติต่าง ๆ
โดยประมวลงานวิจยั ในเชิ งประจักษ์ที่ผ่านมา โดยอธิ บายถึ งประโยชน์ ปั ญหา และความท้าทาย
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ น ซึ่ งรวมถึ งตลาดทุ น (capital market) ด้วยภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และชี้ ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการเชื่ อมโยงตลาดทุน
อาเซี ยนตามแนวทางที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการภายใต้กรอบความร่ วมมือ ASEAN Capital Markets
Forum (ACMF) รวมถึ ง ยกตัว อย่า งการปฏิ รูป กฎเกณฑ์และระบบโครงสร้ า งเพื่ อ รองรั บ การ
เชื่อมโยงตลาดการเงินในยุโรป

ความหมายของการเชื่อมโยงตลาดการเงิน
งานวิจยั หลายชิ้นในอดีตที่ผา่ นมาได้ให้นิยามของการเชื่ อมโยงตลาดการเงินในหลาย
รู ป แบบ ซึ่ งแต่ ล ะรู ป แบบก็ อ าจมี ร ะดับ การเชื่ อมโยงที่ แ ตกต่ า งกัน ยกตัว อย่า งเช่ น Lemmen
(1998 : 6 quoted in Lee, 2000 : 1) ได้กาหนดนิ ยามการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นว่าหมายถึ ง
การที่ ผูล้ งทุ นสามารถซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์และตราสารทางการเงิ นต่ า ง ๆ ในภู มิภาคได้อย่า งเสรี
ในขณะที่ Lee (2000 : 1) ได้กาหนดนิ ยามในแง่ของการให้บริ การว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจควรสามารถ
ให้บริ การทางการเงินระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นจาก
Baele et al. (2004 : 6) ที่ยกตัวอย่างการเชื่ อมโยงตลาดการเงินในภาพกว้างโดยให้ความสาคัญ
ด้า นกฎเกณฑ์ และความเท่า เที ยมเป็ นหลัก ยกตัวอย่า งเช่ น ผูท้ ี่ มี ส่วนได้ส่ วนเสี ยทุ กรายควรอยู่
ภายใต้การกากับดูแลโดยใช้กฎเกณฑ์เดียวกัน ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะที่ผลู ้ งทุน
ควรสามารถเข้าถึงสิ นค้า และได้รับบริ การทางการเงินที่เท่าเทียมกันด้วย เพื่อให้การเสนอขายสิ นค้า
และให้บริ การระหว่างประเทศสามารถกระทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ยัง มี นัก วิ จยั อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ไ ด้วิ จยั ผลที่ จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ที่
ซื้ อขายในตลาดทุ น ที่ มี ก ารเชื่ อมโยงกัน โดยเห็ นว่า การเชื่ อ มโยงที่ ส มบู รณ์ ค วรส่ ง ผลให้ร าคา
หลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะเดี ยวกันทั้งในด้านผลตอบแทนและระดับความเสี่ ยง ซื้ อขายในราคาเท่ากัน
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ภายหลังการปรับสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว (Wellons, 1997 : 1 quoted in Lee, 2000 : 1)
ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการเคลื่ อ นย้า ยเงิ น ทุ น ที่ ส ามารถกระท าได้อ ย่า งเสรี โ ดยผูล้ งทุ น สามารถซื้ อ
หลักทรั พ ย์ในประเทศที่ มี ราคาต่ ากว่า และขายหลักทรั พย์ในประเทศที่ มีราคาสู งกว่าจนกระทัง่
หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาเท่ากันในสองประเทศ

ประโยชน์ ของการเชื่อมโยงตลาดการเงิน
จากการศึกษาของ Beale et al. (2004 : 7-9) และ Economic Commission for Africa
(2008 : 9) พบว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงินสามารถก่อประโยชน์ในด้านการกระจายความเสี่ ยง
การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิ นที่สามารถกระทาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่
การพัฒนาระบบการเงินและการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม

1. การเชื่ อมโยงตลาดการเงินอาจส่ งผลให้ การกระจายความเสี่ ยงสามารถ
กระทาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพมากขึน้
จากการศึกษาของ Baele et al. (2004 : 7) เห็นว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงินหรื อ
การเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการเงิ นที่ใหญ่ข้ ึนสามารถช่วยให้บริ ษทั และครัวเรื อนสามารถ
บริ หารจัดการความเสี่ ย งได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นเนื่ องจากแต่ ละประเทศอาจมี ช่วงเวลา
การออมและความต้องการใช้เงิ นที่ แตกต่างกัน ซึ่ งการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นจะเปิ ดให้เงิ นออม
ส่ ว นเกิ น ของประเทศหนึ่ ง สามารถเคลื่ อนย้า ยไปยัง ประเทศที่ ต้อ งการเงิ น ทุ น ได้อ ย่า งสะดวก
จึงส่ งผลให้การใช้จ่าย และการบริ โภคของแต่ละประเทศที่เข้าสู่ ระบบการเชื่ อมโยงสามารถทาได้
อย่างราบรื่ นมากขึ้นในหลาย ๆ ช่วงเวลา
นอกจากนี้ การเชื่ อมโยงตลาดการเงินจะเปิ ดโอกาสให้สถาบันการเงิ นที่ทาธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าในประเทศอื่นได้ ดังนั้น ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจาก
การผิ ด นัด ช าระหนี้ ของลู ก ค้า รายบุ ค คลจึ ง สามารถกระจายออกได้ม ากขึ้ น ภายใต้ก ฎว่ า ด้ว ย
จานวนมาก (law of large number) ซึ่ งอาจส่ งผลให้สถาบันการเงินพร้อมที่จะรับความเสี่ ยงมากขึ้น
และอาจพิ จ ารณาให้ ค วามสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ โ ครงการที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เพื่ อ แลกกับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ในแง่ ของการลงทุน (Jappelli and Pagano, 2008 : 24) เห็ นว่าการเชื่ อมโยง
ตลาดการเงินจะส่ งผลให้ผลู ้ งทุนสามารถลงทุน และกระจายความเสี่ ยงในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
อย่า งสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น จึ ง สามารถลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการลงทุ น
ในประเทศใดประเทศหนึ่งได้อีกด้วย
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2. การเชื่อมโยงตลาดการเงินอาจส่ งผลให้ การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
สามารถกระทาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพมากขึน้
Kalemli-Ozcan และ Mangenelli (2008 : 4) เห็ นว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงิน
สามารถช่ วยในเรื่ องของการจัดสรรทรั พ ยากรทางการเงิ นให้มี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น เนื่ องจาก
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการเงินทุนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ใหญ่ข้ ึนภายใต้ช่องทางและกระบวนการ
ที่ส ะดวกมากขึ้ น ในขณะที่ สถาบันการเงิ นที่ ท าหน้าที่ จดั สรรทรัพ ยากรสามารถดาเนิ นการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งนาไปสู่ การประหยัดจากขนาด (economy of scale)
นอกจากนี้ Levine (2001) ยังเห็ นว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นสามารถช่ วยลด
ต้นทุนการดาเนิ นงานของสถาบันการเงินจากการประหยัดจากขนาด จึงสามารถทาหน้าที่ตวั กลาง
ในการจัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการระยะยาวที่อาจมีความเสี่ ยงมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนา
ศัก ยภาพในการผลิ ต (productivity growth) ในระยะยาวได้ ในขณะที่ ภาคตลาดทุ นก็ส ามารถ
ส่ งเสริ มการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินได้เช่นกันเนื่ องจากเงิ นทุนที่ไหลเข้าประเทศจะส่ งผลให้
ตลาดทุนมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นแรงผลักดันให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทาการค้นคว้า วิจยั พื้นฐานการ
ลงทุ นในตลาดทุ น มากขึ้ น โดยข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ต่ า ง ๆ สามารถน าไปใช้ใ นการจัด สรร
ทรั พ ยากรด้า นเงิ น ทุ น ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารเติ บ โตของระบบเศรษฐกิ จ ในระยะยาว ในการนี้
การเชื่ อมโยงตลาดการเงินจึงเป็ นช่องทางอานวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงิ นทุน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. การเชื่ อมโยงตลาดการเงิ น อาจส่ งเสริ ม การพัฒ นาของระบบการเงิ น
และการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม
งานวิจยั ของ Hartmann et al. (2007 : 5) ระบุ วา่ การเชื่ อมโยงตลาดการเงิ น
และตลาดทุ นสามารถผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาสิ นค้าทางการเงิ นใหม่ ๆ ซึ่ งจะนาไปสู่ การปรั บ
โครงสร้ างระบบการเงิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นผ่านการส่ งเสริ มการแข่งขันและการลดต้นทุน
ทางการเงิน ซึ่ ง Jappelli และ Pagano (2008 : 6) ได้เสริ มว่าการส่ งเสริ มการแข่งขันจะนาไปสู่ การ
เปิ ดให้ ส ถาบัน การเงิ น ต่ า งประเทศสามารถเข้า มาประกอบธุ ร กิ จ และเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
แก่ ผูล้ งทุ นและผูร้ ะดมทุ นในประเทศ ซึ่ ง สถาบันการเงิ นเหล่ านี้ อาจมี ตน้ ทุ นการประกอบธุ รกิ จ
ที่ ต่ า กว่ า จึ ง อาจน าไปสู่ ก ารแข่ ง ขัน ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งจะส่ ง ผลดี ต่ อ ลู ก ค้า ในการได้รั บ บริ ก าร
ที่ ค รบวงจร และมี ผ ลิ ต ภัณฑ์ท างการเงิ น ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ตอบโจทย์ค วามต้อ งการของลู ก ค้า
แต่ละประเภท
นอกจากนี้ Beck (2000 อ้างถึงใน ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, 2003) ได้ศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาของเศรษฐกิจที่วดั จากรายได้ประชากรต่อคน (income per capita)
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กับระดับความลึ กทางการเงิ นและระดับการพัฒนาด้านการเงิ นของ 87 ประเทศทัว่ โลกในช่ วง
ทศวรรษ 1990 พบว่าประเทศที่มีระดับรายได้ประชาชาติต่อคนที่สูงกว่าจะมีขนาดของความลึกทาง
การเงิ นที่ มากกว่า ในขณะที่ ธนาคารโลก (The World Bank, 2001 อ้างถึ งใน ประสาร
ไตรรัตน์วรกุล , 2003) พบว่าประเทศที่มีระดับความลึ กทางการเงิ นสู งจะมีระดับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงเช่นกัน
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็ นประโยชน์ของการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นที่ เป็ นรู ปธรรม
คือกรณี ของกลุ่มประเทศยุโรปได้มีการปฏิ รูปกฎเกณฑ์การกากับดูแลโดยประกาศใช้ Markets in
Financial Instrument Directive (MiFID) เมื่อปี 2007 เพื่อส่ งเสริ มการแข่งขันที่เสรี เสริ มสร้างความ
โปร่ งใส และคุม้ ครองสิ ทธิ ผลู ้ งทุน โดยการประกาศใช้ MiFID ส่ งผลให้มีการจัดตั้งระบบซื้ อขาย
ทางเลื อ กหลายแห่ ง ซึ่ งถื อ เป็ นคู่ แ ข่ ง โดยตรงของตลาดหลัก ทรั พ ย์รู ป แบบเดิ ม จากการศึ ก ษา
ของ อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค (2552) เห็ นว่า การมี ตลาดทางเลื อกที่ กระจายอยู่ในหลายประเทศ
ทาให้ค่าธรรมเนียมการให้บริ การซื้ อขายและชาระราคาหลักทรัพย์ลดลง ส่ งผลให้ตน้ ทุนการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ลดต่าลง ในขณะที่บางแห่งได้จ่ายเงินคืนให้ผทู ้ ี่เพิ่มสภาพคล่องในการซื้ อขายหลักทรัพย์
ด้ว ยซึ่ งตอบโจทย์ข องผูล้ งทุ น สถาบัน ได้เ ป็ นอย่า งดี นอกจากนี้ ยัง เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุ น จาก
แต่ละประเทศสามารถเลือกช่องทางในการส่ งคาสั่งเพื่อให้ได้รับราคาที่ดีที่สุดด้วย
ในการนี้ Gianetti et al. (2002 : 13) เห็ นว่าการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง
สถาบันการเงินในประเทศจะเป็ นแรงผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาด้านการบริ หารจัดการ รวมถึงการ
จัดสรรทรั พ ยากรทางการเงิ น ในโครงการต่ า งๆ ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ระบบ
เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ โดย Kose et al. (2003 : 14) เห็นว่าประเทศกาลัง
พัฒนาควรจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นกับประเทศอื่น อย่างไรก็ดี ประเทศ
เหล่ านี้ ควรจะมี ความพร้ อมในด้านพื้นฐานเศรษฐกิ จ และมาตรฐานการกากับดู แลในด้านต่าง ๆ
ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบการเงินที่พฒั นาและมีเสถียรภาพเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของ
เงินทุนที่สามารถกระทาได้อย่างสะดวกมากขึ้น ในขณะที่งานศึกษาของ Quinn (1997) เห็นว่าการ
เปิ ดเสรี บญั ชี เงิ นทุนระหว่างประเทศได้ส่งผลให้เศรษฐกิ จของ 64 ประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ระหว่างปี 1958 ถึง 1989

ปัญหาและความท้ าทายที่อาจเกิดจากการเชื่อมโยงตลาดการเงิน
ถึงแม้การเชื่อมโยงตลาดการเงินอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริ หารความเสี่ ยง
การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิ น และการพัฒนาระบบการเงิ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนาไปสู่
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การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน แต่ก็มีงานวิจยั บางชิ้นที่เห็นว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ น
อาจไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ก ับ ทุ ก ประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว ม แต่ ใ นทางกลั บ กัน อาจส่ ง ผลกระทบ
ต่อพัฒนาการ และเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น จากการรวบรวมงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาและความท้าทายที่อาจเกิดจากการเชื่อมโยงตลาดการเงินสามารถแบ่งได้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. การเชื่อมโยงตลาดการเงินอาจส่ งผลให้ การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ผิดพลาด และไม่ นาไปใช้ ในทางทีก่ ่อประโยชน์ สูงสุ ด
แม้ก ารเชื่ อ มโยงตลาดการเงิ น จะส่ ง ผลให้ เ งิ น ทุ น สามารถไหลเวี ย นระหว่า ง
ประเทศได้สะดวกมากขึ้ น แต่เงิ นทุ นที่ ไหลเข้าประเทศอาจส่ งผลให้เศรษฐกิ จของประเทศผูร้ ั บ
เติบโตอย่างขาดประสิ ทธิ ภาพในกรณี ที่ประเทศดังกล่าวมีระบบการกากับดูแลธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์
ที่ อ่ อ นแอ เนื่ อ งจากเงิ น ทุ น ที่ ไ หลเข้า อาจถู ก น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นทางที่ ไ ม่ เ หมาะสม เช่ น
ปล่อยสิ นเชื่ อให้กบั โครงการที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อโครงการที่ไม่ก่อประโยชน์กบั ระบบเศรษฐกิ จ
ในจานวนที่มากเกิ นไป เช่ น ภาคธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ (Agénor, 2001) ในขณะที่ Eichengreen
(2001 quoted in Agénor, 2001) เห็นว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงินอาจส่ งผลให้เงินทุนที่ไหลเข้าจาก
ต่ า งประเทศสามารถช่ ว ยพัฒ นาศั ก ยภาพในภาคการผลิ ต ของประเทศที่ มี แ รงงานฝี มื อ
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม
ในกรณี ของประเทศไทย การประกาศตั้ ง กรุ งเทพวิ เ ทศธนกิ จ (Bangkok
International Banking Facilities : BIBF) ในปี 1992 ที่หวังให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการเงินที่สาคัญ
ในภูมิภาคนาไปสู่ การไหลเข้าของเงิ นทุ นต่างประเทศจานวนมากซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ธนาคาร
พาณิ ชย์เน้นนาเงิ นทุนจากต่างประเทศที่มีดอกเบี้ยต่ ากว่า มาปล่อยกูแ้ ก่ผปู ้ ระกอบการในประเทศ
ในอัตราที่สูง โดยไม่คานึ งถึ งความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเนื่ องจากธนาคารแห่ งประเทศไทย
ในขณะนั้นยัง คงใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ ย นแบบคงที่ ส่ ง ผลให้เงิ นทุ นต่ า งประเทศที่ ไ หลเข้า
ประเทศไทยจานวนมากถูกนาไปปล่อยกูใ้ ห้กบั โครงการที่ไม่ได้สร้ างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่ น ภาคอสัง หาริ มทรั พย์ จึ งนาไปสู่ การเก็ งกาไรในราคาอสั งหาริ มทรั พ ย์จานวนมาก
ซึ่ งกรณี น้ ี Phuvanatnaranubala (2006) เห็ น ว่า หากประเทศไทยมี ต ลาดทุ น ที่ พ ฒ
ั นาในขณะนั้น
จะสามารถลดความเสี่ ยงจากการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาดได้ เนื่ องจากตลาดทุนมีการกาหนดให้
บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่ งใส มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดย
ผูป้ ระเมินที่เป็ นอิสระ มีนกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริ ษทั จัด อันดับความน่าเชื่ อถื อที่คอยติดตาม
การดาเนิ นงานของบริ ษทั อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ตลาดทุนจึงสามารถช่ วยลดปั ญหาการลงทุนที่มาก
เกินไปในธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่งได้ (overinvestment)
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จึงอาจกล่าวได้ว่า การเปิ ดเสรี ตลาดการเงิ นอาจส่ งผลให้เงิ นทุนต่างประเทศไหล
เข้ามาในปริ มาณที่มากเกินไป และหากประเทศดังกล่าวมีระบบการกากับดูแลที่ขาดประสิ ทธิ ภาพก็
อาจส่ งผลให้เงิ นดังกล่ า วถู กจัดสรรไปยังภาคธุ รกิ จที่ ไม่ได้สร้ างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ก ับ
ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการเก็งกาไรและภาวะฟองสบู่ในที่สุด (asset bubble) อย่างไรก็ดี
การมีตลาดทุนที่พฒั นาควรจะสามารถลดปั ญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ ง
เนื่ องจากตลาดทุนมีกลไกเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างรวดเร็ ว และราคาซื้ อขายก็จะสะท้อน
มุมมองของผูล้ งทุนที่หลากหลาย

2. การเชื่อมโยงตลาดการเงินอาจนาไปสู่ การไหลเวียนของเงินทุนที่ผันผวน
ในระยะสั้ น และอาจส่ งผลกระทบต่ อภูมภิ าคอืน่
การเชื่อมโยงตลาดการเงินอาจนาไปสู่ การไหลเวียนของเงินทุนที่ผนั ผวน เนื่ องจาก
เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี มากขึ้น ประกอบกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีส่งผลให้การ
ส่ งคาสั่งเคลื่อนย้ายเงินทุน และการรับข่าวสารสามารถกระทาได้อย่างสะดวก เงินทุนต่างประเทศ
จึงสามารถเคลื่ อนย้ายเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อเงิ นทุ นดังกล่ าวมา
ในรู ปของเงินลงทุนระยะสั้น เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ เป็ นต้น
Dornbusch et al. (2000 : 177) ได้ให้ขอ้ มูลไว้ว่าเงิ นทุ นจากต่างประเทศ
ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ 5 ประเทศในเอเชี ยตะวันออก ได้แก่ อินโดนี เซี ย เกาหลีใต้ มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์
และไทย ในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 เฉลี่ยมากถึง 4 หมื่นล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี โดยขึ้นไปสู งสุ ดถึง
7 หมื่นล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 1996 ก่อนที่จะถูกเรี ยกคืนในช่วงครึ่ งหลังของปี 1997 เป็ นจานวนกว่า
1 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม
อย่า งหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ซึ่ งวิกฤตดังกล่ าว Fisher (1998) ได้ใ ห้เหตุ ผลว่า ส่ วนหนึ่ ง เกิ ดจากการ
ที่ประเทศเหล่านี้ ไม่มีระบบธนาคารพาณิ ชย์ และตลาดทุนที่พฒั นาเพียงพอในการรับมือกับเงินทุน
ที่เคลื่ อนย้ายเข้าสู่ ประเทศจานวนมาก จึ งควรต้องมีการพัฒนาระบบธนาคารพาณิ ชย์ และระบบ
ตลาดทุน ซึ่ งรวมถึงตลาดตราสารหนี้เพื่อให้รองรับกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนดังกล่าวได้
นอกจากนี้ การเชื่ อ มโยงตลาดการเงิ น หมายความว่ า การด าเนิ น นโยบาย
ด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐจะต้องพิจารณาถึงความผันผวนของเงินทุนที่เคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศด้วย ถึ งแม้การไหลเวียนของเงิ นทุนจะไม่เกี่ ยวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น วิกฤตการเงินสหรัฐฯ จากปั ญหาสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพได้ส่งผลกระทบ
ถึงตลาดทุนของกลุ่มประเทศในเอเชียด้วย ส่ งผลให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชี ยปรับลดลง
ในปี 2008 ทั้ง ๆ ที่ เศรษฐกิ จเหล่ านี้ มีการเติ บโตอยู่ในระดับที่ สูง เป็ นต้น โดยเหตุการณ์ ดงั กล่ าว
ส่ วนหนึ่ งเกิ ดขึ้นจากความเชื่ อมโยงทางการเงิ นที่ ผูล้ งทุ นต่างประเทศสามารถถอนเงิ นลงทุ นใน
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ตลาดเกิ ดใหม่ได้อย่างสะดวกเพื่อนาเงิ นกลับประเทศตนเองเพื่อรองรับการไถ่ถอนเงิ นลงทุนของ
ผูล้ งทุนเนื่องจากกองทุนรวมถูกไถ่ถอนอย่างรุ นแรง (รายงานประจาปี ก.ล.ต., 2551 : 15)
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่าการเปิ ดเสรี ตลาดการเงิ นอาจนาไปสู่ ความ
ผันผวนในการเคลื่อนย้ายเงิ น ทุ นในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ดี ความผันผวนจะสามารถควบคุ มได้
โดยการพัฒนาตลาดเงิ นตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดตราสารหนี้ ให้สามารถรองรับเงินทุน
ที่ ไ หลเข้า ประเทศได้อย่า งต่ อเนื่ อ งเพื่ อให้ ก ารจัดสรรทรั พ ยากรทางการเงิ น สามารถกระท าได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การเรี ยกคืนเงิ นกู้โดยเจ้าของเงิ นต่างประเทศสามารถกระทาได้
อย่างสะดวกในกรณี ที่เป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นโดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงโอกาสในการขาดทุน แต่หากบริ ษทั
เลื อกที่ จะระดมทุ นผ่านตลาดตราสารหนี้ จะส่ งผลให้ผูล้ งทุ นซึ่ งเป็ นเจ้าของเงิ นในต่ างประเทศ
จะต้อ งขายหลัก ทรั พ ย์ใ นราคาตลาด ซึ่ ง หากราคาตลาดปรั บ ลดลงก็ อ าจก่ อ ให้ เกิ ดการขาดทุ น
จึงจาเป็ นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้น การพัฒนาตลาดทุ นจึ งอาจเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการ
แก้ไขปั ญหาความผันผวนของเงินทุน

3. การเชื่อมโยงตลาดการเงินอาจส่ งผลให้ เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ
การเปิ ดเสรี เพื่ อ ให้ก ารเคลื่ อ นย้า ยเงิ น ทุ น ระหว่า งประเทศสามารถกระท าได้
อย่างสะดวกมากขึ้นนั้น อาจส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เนื่ องจากเงินทุนที่ไหล
เข้าประเทศจานวนมากอย่างต่อเนื่ อง จะนาไปสู่ การขยายตัวทางการเงิ น (monetary expansion)
ส่ งผลให้มีปริ มาณเงิ นที่ หมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น จึงนาไปสู่ อตั ราเงิ นเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่าง
หลี ก เลี่ ยงไม่ไ ด้ (Agénor, 2001) นอกจากนี้ การไหลเข้า ของเงิ นทุ นต่า งประเทศจะส่ งผลให้
ความต้องการค่าเงิ นของประเทศผูร้ ับเพิ่มสู งขึ้น จึงนาไปสู่ การแข็งค่าของค่าเงิ นเมื่อเทียบกับเงิ น
สกุลอื่น (real exchange rate appreciation) ซึ่ งส่ งผลให้ราคาสิ นค้าในประเทศมีราคาแพงขึ้นใน
สายตาของผูบ้ ริ โภคต่างประเทศ ในขณะที่ตน้ ทุนการนาเข้าจะลดต่ าลงเนื่ องจากผูน้ าเข้าสามารถ
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศในอัต ราที่ ถู ก ลง จึ ง น าไปสู่ ก ารขาดดุ ล ทางการค้า ในที่ สุ ด
จึ งอาจส่ งผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ต่อระบบเศรษฐกิ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ ใช้อตั รา
แลกเปลี่ ยนแบบคงที่และมีเงิ นทุนสารองระหว่างประเทศในระดับต่ า ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งข้อจากัด
ของหน่ วยงานภาครั ฐในการรั ก ษาเสถี ย รภาพของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการไหลเข้าของเงิ นทุ น
ซึ่ งอาจจะนาไปสู่ ความไม่มนั่ คงในระบบการเงิน
นอกจากนี้ เงินทุนต่างประเทศส่ วนใหญ่จะไหลเข้าประเทศผูร้ ับเฉพาะช่ วงเวลาที่
เศรษฐกิ จ เติ บ โตเท่ า นั้น เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ มี ค วามมั่น คงและได้รั บ ผลตอบแทนในระดับ ที่
พึงพอใจ ในขณะที่เงินทุนส่ วนใหญ่จะไหลออกนอกประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่า เพื่อลดความ
เสี่ ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการผิดนัดชาระหนี้ ซึ่ งเวลาดังกล่าวกลับเป็ นช่วงที่ประเทศ
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ผูร้ ับต้องการเงินทุนจานวนมากเพื่อกระตุน้ การเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนั้น การเปิ ดเสรี ตลาดการเงิน
อาจส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนื่ องจากการลงทุน การบริ โภค และการใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ ไ ด้ รั บ จากการที่ เ งิ น ทุ น ไหลเข้ า ประเทศจะไม่ ส ามารถคงไว้ร ะดั บ เดิ ม ได้ ใ นระยะยาว
นอกจากนี้ Chang and Velasco (2000 quoted in Agénor, 2001) เห็นว่าความผันผวนของเงินทุน
ต่างประเทศอาจส่ งผลให้ผูท้ ี่กู้เงิ นในสกุลเงิ นต่างประเทศไม่สามารถชาระหนี้ ได้หากมี การเรี ยก
ชาระคื นในระยะเวลาอันสั้น จึ งก่ อให้เกิ ดปั ญหาขาดสภาพคล่ อง (liquidity runs) ดังนั้น การที่
ประเทศใดประเทศหนึ่ งมีหนี้ สินระยะสั้นในสกุลเงินต่างประเทศต่อเงินทุนสารองระหว่างประเทศ
ในอัตราที่สูงก็จะส่ งผลให้ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินมีความเสี่ ยงมากขึ้นด้วย

4. การเชื่ อ มโยงตลาดการเงิ น อาจน าไปสู่ การควบรวมสถาบั น การเงิ น
ส่ งผล ให้ มสี ถาบันการเงินขนาดใหญ่ เพียงไม่ กแี่ ห่ ง
ถึ ง แม้ว่า การเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นจะช่ วยให้เกิ ดการแข่ ง ขันในระบบการเงิ น
ซึ่ งอาจนาไปสู่ การให้บริ การที่ครบวงจร มีตน้ ทุนการทาธุ รกรรมที่ต่าลง และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
แต่ ว่า การเชื่ อมโยงดัง กล่ า วอาจไม่ ก่ อประโยชน์ต่อตลาดการเงิ นเท่ า ที่ ค วรหากสถาบันการเงิ น
ต่างประเทศเน้นทาธุ รกรรมกับลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ มีความมัน่ คง และน่าเชื่ อถื อ มากกว่า
การทาธุ รกรรมกับลูกค้ารายย่อย (Agénor 2001)
นอกจากนี้ การเข้ามาประกอบธุ รกิ จของสถาบันการเงิ นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่
มี ต้นทุ นการประกอบธุ รกิ จที่ ต่ ากว่า สถาบันการเงิ นในประเทศ อาจเป็ นแรงผลักดันให้ส ถาบัน
การเงินในประเทศต้องปรับรู ปแบบการประกอบธุ รกิจ ซึ่ งอาจรวมถึงการควบรวมเพื่อลดต้นทุนการ
บริ หารจัดการ ซึ่ งการควบรวมดังกล่าวอาจก่อให้เกิ ดสถาบันการเงิ นที่มีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ ง
ที่หน่ วยงานภาครัฐไม่อาจปล่อยให้เกิ ดปั ญหา (too big to fail) เพราะจะส่ งผลกระทบกับระบบ
การเงิ นในวงกว้างได้ จึงอาจก่ อให้เกิ ดจรรยาบรรณวิบตั ิ (moral hazard) ซึ่ งอาจนาไปสู่ การให้
สิ นเชื่อในโครงการที่มีความเสี่ ยง หรื อการไม่ประเมินความเสี่ ยงของลูกค้าเท่าที่ควร เนื่ องจากมัน่ ใจ
ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณี เกิดปั ญหา

5. การเชื่ อ มโยงตลาดการเงิ น เป็ นการเปิ ดช่ องทางให้ ใช้ ประโยชน์
จากช่ องว่ างของกฎเกณฑ์ ที่แตกต่ างกันในแต่ ละประเทศ (regulatory
arbitrage) ซึ่งอาจทาให้ มคี วามเสี่ ยงเพิม่ ขึน้
การศึกษาของ Dong et al. (2011 : 1) พบว่าสถาบันการเงินมีแนวโน้มจะย้ายการ
ทาธุ รกรรมไปยังประเทศที่มีกฎเกณฑ์การกากับดูแลที่อ่อนกว่า (regulatory arbitrage) และพบว่า
ผูล้ งทุนยินดีจ่ายราคาที่แพงกว่า (premium) สาหรับการลงทุนในสถาบันการเงินที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศ
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ที่มีเกณฑ์อ่อนกว่าทั้งในด้านเงินกองทุน (capital requirement) และการเปิ ดเผยข้อมูล (disclosure
requirement) ดังนั้น สถาบันการเงินอาจเน้นขยายฐานลูกค้า และขยายธุ รกิจในประเทศที่มีการกากับ
ดู แ ลที่ อ่ อ นเท่ า นั้ น การขยายฐานลู ก ค้ า จึ ง อาจไม่ ช่ ว ยในเรื่ องของการกระจายความเสี่ ยง
ตามที่คาดหวัง
สรุ ปได้ว่าการเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นจะเกิ ดประโยชน์กบั ประเทศที่ มีระบบการ
กากับดู แลตลาดการเงิ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และสถาบันการเงิ นมี ความเข้มแข็งเท่านั้น นอกจากนี้
เงิ นทุ นต่างประเทศส่ วนใหญ่จะไหลเข้าสู่ ประเทศที่ มีรายได้ปานกลาง (Fernandez-Arias and
Montiel, 1996 quoted in Agé nor, 2001) ดังนั้น การเปิ ดเสรี ตลาดการเงินของประเทศขนาดเล็ก
และมี ร ายได้ใ นระดับ ต่ า อาจไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ จ ากการเชื่ อ มโยงตลาดการเงิ น มากนัก
ไม่วา่ จะมีการเปิ ดเสรี ในระดับที่สูงก็ตาม

ความจาเป็ นในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
จากการพิจารณาประโยชน์และข้อกังวลจากการเชื่ อมโยงตลาดการเงินที่กล่าวมานั้น
การเชื่ อ มโยงตลาดทุ นอาเซี ย นยัง คงเป็ นสิ่ ง จาเป็ นต่ อ การพัฒนาตลาดทุ นในภู มิ ภาค เนื่ องจาก
ตลาดทุ น แต่ ล ะแห่ ง ในอาเซี ย นมี ข นาดเล็ ก เมื่ อ เที ย บกับ ตลาดทุ น ที่ ส าคัญ ใหญ่ ๆ ทั่ว โลก
และตลาดทุนส่ วนใหญ่ถูกลดอันดับความสาคัญในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา (marginalization) ในการนี้
ACMF จึงได้จดั ทาทิศทางการดาเนินงานเชิง กลยุทธ์ (ACMF, 2010) เพื่อให้การเชื่อมโยงตลาดทุน
อาเซียน สามารถบรรลุเป้ าหมายของผูน้ าอาเซี ยนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community: AEC) ภายในปี 2015 โดยแผนงานเชิ งกลยุทธ์ดงั กล่าวมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้านการแข่งขันของตลาดทุนอาเซี ยนในเวทีโลก และลดความเสี่ ยงจากการถูกลดระดับ
ความสาคัญของตลาดทุนแต่ละแห่ง
Singh (2009) และ Phuvanatnaranubala (2010) เห็ นว่าแผนยุท ธศาสตร์ เพื่อการ
เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยนใน
ปี 2009 สามารถก่ อประโยชน์ในภาพรวมให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด เช่ น ผูล้ งทุ นสามารถเลื อก
ลงทุนและกระจายความเสี่ ยงในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการ
จะสามารถบริ หารต้นทุนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นจากการประกอบธุ รกิ จในหลายประเทศ
และขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ ผูร้ ะดมทุนจะสามารถระดมทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
มากขึ้นจากการปรับกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกันของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของแต่ละประเทศ
เช่ น การจัดทาเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลกลางอาเซี ยนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนแก่ผูท้ ี่
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ต้องการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารทุน และตราสารหนี้ ในหลายประเทศพร้อมกัน
โดยสามารถจัด ท าหนัง สื อ ชี้ ชวนเพี ย งชุ ด เดี ย ว ซึ่ งมาตรฐานดัง กล่ า วอิ ง กับมาตรฐานการของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
เป็ นต้น นอกจากนี้ การเปิ ดเสรี และการเชื่ อมโยงที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยให้ภาครัฐ และหน่ วยงาน
กากับดู แลตลาดทุนสามารถร่ วมกันยกระดับกฎเกณฑ์ให้เป็ นมาตรฐานสากล และจัดทาแนวทาง
การคุม้ ครองผูล้ งทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
ส่ วนข้อกังวลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น เงินทุนอาจไหลเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ ง
เท่านั้น หรื อแม้แต่การจัดสรรทรัพยากรที่อาจขาดประสิ ทธิ ภาพ และการก่อให้เกิดความผันผวนทาง
เศรษฐกิจนั้น Pitsilis (2007) เห็นว่าตลาดทุนแต่ละแห่งในอาเซี ยนควรจะพัฒนากฎเกณฑ์ของตนเอง
ให้ เ ที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล และเอื้ อ อ านวยสู่ ก ารเชื่ อ มโยงกับ ตลาดทุ น ในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ
โดย ACMF มี ความเห็ นสอดคล้องกันว่าการดาเนิ นการดัง กล่ าวจะสามารถช่ วยในเรื่ องของ
การส่ งเสริ มสิ นค้าอาเซี ยนให้เป็ นที่ยอมรับในตลาดทุนโลก และลดปั ญหาการเหลื่อมล้ าของเงินทุน
ที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคอาเซี ยนได้ นอกจากนี้ การที่ผปู ้ ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีขนาด
ใหญ่ข้ ึน ในขณะที่ผมู ้ ีเงินออมมีทางเลื อกในการลงทุนที่มากขึ้นเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า
จะเป็ นส่ วนสาคัญในการผลักดันให้ตลาดทุ นอาเซี ยนสามารถเกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน และสร้ าง
ภูมิคุม้ กันจากความผันผวน และวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่น ๆ ได้
ในการนี้ Pitsilis (2007) เห็ นว่าการร่ วมมื อกันเพื่อพัฒนาตลาดทุ นในภูมิภาคให้
แข็งแกร่ ง มี ระดับเท่าเที ยมกัน มี เกณฑ์การกากับดู แลที่ ได้ม าตรฐาน จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ก ับ
ตลาดทุนอาเซี ยนมากกว่าแยกกันโต ยกตัวอย่างเช่น มูลค่ารวมของตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยน 6 แห่ ง
จะอยู่ในอันดับที่ 7 ของตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพียง
แห่ งเดียวจะอยู่ในอันดับที่ 27 ดังนั้น การร่ วมมือกันของตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยนจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูล้ งทุนต่างชาติได้มากกว่าการดาเนินการของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็ นต้น

กรณีศึกษา : การเชื่อมโยงตลาดทุนในยุโรป
1. Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) : การปฏิรูป
กฎเกณฑ์ เพือ่ รองรับการเชื่อมโยง
Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) (2004/39/EC) ใช้บงั คับ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2007 เป็ นการปฏิ รูปกฎเกณฑ์ของภาคธุ รกิ จการให้บริ การทางการเงิ นใน
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สหภาพยุโรปตามแผน EU Financial Services Action Plan (FSAP) เพื่อสร้างให้มีการเชื่อมโยง
ตลาดการให้บริ การทางการเงินเป็ นตลาดเดียว (EU single market in financial services)
MiFID มีวตั ถุประสงค์สาคัญ 3 ข้อ คือ 1. ส่ งเสริ มการแข่งขัน และเปิ ดกว้าง
มากขึ้นสาหรับภาคบริ การด้านการเงินและการลงทุน 2. จัดทากฎเกณฑ์การให้บริ การด้านการลงทุน
ให้อยู่ภายใต้กรอบและมาตรฐานเดี ยวกันและให้มีระบบการคุ ม้ ครองผูล้ งทุนที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ งจะเป็ น
การดึ งดู ดผูล้ งทุ นรายใหม่เข้าสู่ ตลาดทุ นของยุโรปมากยิ่งขึ้ น และ 3. สนับสนุ นการเชื่ อมโยง
ตลาดทุนและเพื่อให้การทาธุ รกรรมซื้ อขายตราสารทางการเงินข้ามพรมแดนในตลาดยุโรปสามารถ
ทาได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น

1.1 ขอบเขตของ MiFID
MiFID กาหนดกรอบของกฎเกณฑ์ที่ประเทศสมาชิ กให้มีความสอดคล้อง
เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน (หลัก การ maximum harmonization of regulatory regime
ในลัก ษณะ principle-based approach) ซึ่ ง กรอบนี้ จะใช้ก ับ กฎเกณฑ์ส าหรั บ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การทางการลงทุน (investment firm) และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิ กในกลุ่ม
เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) ซึ่ งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป
(European Union) จานวน 27 ประเทศ รวมถึง ประเทศไอซ์แลนด์ นอร์เวย์และลิกเตนสไตน์ ด้วย

1.2 หลักการสาคัญของกฎเกณฑ์ ภายใต้ MiFID
MiFID จะกาหนดเกณฑ์การประกอบธุ รกิจของ investment firm ที่มีต่อ
ลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน ทั้งนี้ หน้าที่ของ investment firm ที่มีต่อลูกค้าจะอยู่
ภายใต้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. การปฏิ บตั ิ อย่างซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรมอย่างผูม้ ี
วิชาชี พเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า 2. การให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและมีความเพียงพออย่าง
ตรงไปตรงมา ชัดเจนและไม่ทาให้สาคัญผิด และ 3. การให้บริ การแก่ ลูกค้าโดยคานึ งถึ งสภาวะ
พื้นฐานของลูกค้าแต่ละรายเป็ นสาคัญ
ภายใต้วตั ถุประสงค์สาคัญของการให้บริ การเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
MiFID ให้ความสาคัญกับการกาหนดหลักการที่จะต้องปฏิบตั ิในเรื่ องการจับคู่คาสั่งซื้ อขายที่ดีที่สุด
ให้แก่ลูกค้า (best execution) ซึ่ งหลักการนี้ เป็ นหลักการสาคัญที่ทาให้ตลาดหลักทรัพย์ของยุโรป
มีสภาพการแข่งขันสู งขึ้นมาก และได้สนับสนุ นให้เกิดพัฒนาการสาคัญของโครงสร้างการซื้ อขาย
หุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ MiFID ไม่ได้บงั คับให้ investment firm ต้องส่ งคาสั่งซื้ อขายหุ ้น
ผ่านตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น (เช่นที่กาหนดไว้แต่เดิมในหลายประเทศสมาชิ ก) แต่สามารถส่ งคาสั่ง
ไปยังผูใ้ ห้บริ การตลาดหลักทรั พย์หรื อระบบซื้ อขายทางเลื อกใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นตลาดหรื อ
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ระบบซื้ อขายที่ต้ งั อยู่ในประเทศนั้น หรื อประเทศสมาชิ กอื่น เพื่อให้คาสั่งซื้ อขายของลูกค้ามี การ
จับคู่คาสั่งซื้ อขายที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถติ ดตามกิ จกรรมของ investment firm ได้
อย่างเหมาะสมและเพื่อดารงความน่าเชื่อถือของตลาด MiFID ได้กาหนดหลักการด้านความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลและการรายงานธุ รกรรมโดยกาหนดให้ investment firm มีหน้าที่
รายงานธุ รกรรม ทั้ง ธุ รกรรมในประเทศและธุ รกรรมข้า มประเทศ ไปยัง หน่ วยงานก ากับ ดู แ ล
ในประเทศของตนเอง (home regulator) จากนั้นหน่วยงานกากับดูแลในแต่ละประเทศจะร่ วมมือ
โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

1.3 วิธีการอานวยความสะดวกภายใต้ MiFID : การให้ บ ริ การ
ข้ ามพรมแดนและพาสปอร์ ตภายใต้ MiFID (cross-border services
and the passport under MiFID)
ผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การทางการลงทุนภายใต้ MiFID ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการในประเทศสมาชิ ก European Economic Area ประเทศหนึ่ ง สามารถให้บริ การ
และกิจกรรมด้านการลงทุน (investment services and activities) และการให้บริ การสนับสนุ น
(ancillary services) อันเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน (MiFID financial instruments) ในประเทศ
สมาชิกอีกประเทศหนึ่งได้ ทั้งในรู ปแบบการให้บริ การข้ามพรมแดน (cross-border) หรื อรู ปแบบ
สาขาในประเทศสมาชิ กอี กประเทศหนึ่ งโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตซ้ าซ้อน โดยกระบวนการอานวย
ความสะดวกนี้เรี ยกว่า “the passport under MiFID”
นอกจากนี้ MiFID ยังอนุญาตให้บุคลากรผูม้ ีวชิ าชี พ เช่น บุคลากรผูท้ าหน้าที่
บริ หารจัดการลงทุ น ( investment manager) หรื อเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้ค าแนะนาการลงทุ น เข้าไป
ให้บริ การข้ามพรมแดนภายใต้สังกัดของ investment firm อีกแห่ งหนึ่ งในอีกประเทศสมาชิ ก
ได้เช่นกัน
ความรับผิดชอบหลักของการกากับดูแลการประกอบกิ จกรรมข้ามพรมแดน
จะอยู่ที่หน่ วยงานกากับดู แลในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั (home regulator) ของ investment firm
ที่จะให้บริ การข้ามประเทศ หน่วยงานกากับดูแลในประเทศที่ผลู ้ งทุนได้รับบริ การ (host regulator)
จะพึ่งพิงการทางานของ home regulator เป็ นส่ วนมาก
กระบวนการแจ้ง เพื่ อ เริ่ ม การให้ บ ริ ก ารข้า มแดน ในกรณี ที่ ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
ต้องการที่จะเริ่ มการให้บริ การข้ามแดน MiFID กาหนดเงื่อนไขให้ผใู ้ ห้บริ การจะต้องแจ้งให้ home
regulator ทราบ โดยกาหนดรายละเอี ยดในการแจ้งและเงื่ อนไขที่เกี่ ยวข้อง เช่ น แจ้งเกี่ ย วกับ
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ประเทศสมาชิกที่ตนต้องการจะไปให้บริ การข้ามแดนหรื อจัดตั้งสาขา เพื่อใช้สิทธิ ตาม the passport
under MiFID เป็ นต้น

1.4 ผลจากการนา MiFID มาใช้ บังคับ
European Commission (2011) London Economics (2010) และ Degryse
(2009) ได้ศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการนา MiFID มาใช้บงั คับ สรุ ปได้ดงั นี้

1.4.1 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการใช้ บังคับ MiFID
1.4.1.1 การเปิ ดให้มีการให้บริ การข้ามแดนได้ทวั่ ทั้งยุโรปอย่างเต็มรู ปแบบ
ภายใต้ MiFID ทาให้ตลาดมีสภาวะการแข่งขันของผูใ้ ห้บริ การมากยิ่งขึ้ นโดยเฉพาะผูใ้ ห้บริ การ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละระบบซื้ อ ขายทางเลื อ ก (European Commission, 2011 และ London
Economics, 2010) นอกจากนี้ การเปิ ดให้บริ การข้ามพรมแดนยังส่ งผลให้มีการเชื่ อมโยงตลาดทุน
มากยิ่ง ขึ้ นและมี ป ริ ม าณธุ รกรรมการซื้ อขายตราสารของตลาดทุ นเพิ่ ม มากขึ้ นอย่า งมี นัย ส าคัญ
มีสภาพคล่องมากขึ้น ต้นทุนการทาธุรกรรมลดลง และมีความลึกของตลาดเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกิดการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น (efficient allocation) และมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการ
ให้บริ การภายในตลาดในประเทศเท่านั้น (European Commission, 2011)
1.4.1.2 ผูล้ งทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น มีตราสารทางการเงิ น
ใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น และมี พ ฒ
ั นาการของเทคโนโลยีม ากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง พัฒนาการในการซื้ อขาย
ตราสารทางการเงินใหม่ ๆ (European Commission, 2011)
1.4.1.3 ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหภาพยุโรป (EU GDP) ในระยะ
ยาวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.7-0.8 (London Economics, 2010)
อย่ า งไรก็ ดี ในเรื่ องประโยชน์ ข อง MiFID ในการท าให้ ต้น ทุ น
การทาธุ รกรรมการซื้ อขายตราสารทางการเงินลดลง ตลาดมีสภาพคล่องในการซื้ อขายมากขึ้น ช่วง
ห่ า งของราคาเสนอซื้ อ ขายลดลง และมี ค วามลึ ก ของตลาดเพิ่ ม ขึ้ น มี ง านศึ ก ษาของ European
Commission (2011) และ Degryse (2009) สนับสนุ นผลในเชิ งบวกดังกล่าว อย่างไรก็ดี งานศึกษา
ของ London Economics (2010) และ Gresse (2010) ให้ผ ลในทางตรงกันข้า ม กล่ า วคื อ
หลังใช้ MiFID แล้วสภาพคล่องในการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ลดลง และเกิ ดการกระจายของ
สภาพคล่ องการซื้ อขายไปในหลายตลาด (liquidity fragmentation) ทาให้ตลาดมีความผันผวน
มากยิง่ ขึ้น และทาให้มีตน้ ทุนการซื้ อขายมากกว่าในช่วงที่ยงั ไม่มีการใช้ MiFID
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1.4.2 จุดอ่อนทีพ่ บจากการใช้ บังคับ MiFID
งานศึก ษาของ European Commission (2011) ระบุ จุดอ่ อนที่ พบจาก
การใช้บงั คับ MiFID สรุ ปได้ดงั นี้
1.4.2.1 การมี ต ลาดซื้ อ ขายหลายแห่ ง อาจส่ ง ผลให้ ส ภาพคล่ อ งกระจัด
กระจาย (liquidity fragmentation) และตลาดมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น London Economics (2010)
และ Gresse (2010)
1.4.2.2 MiFID ยังไม่ได้ให้ความสาคัญเพียงพอกับการสร้างความเชื่ อมโยง
ระบบช าระราคาและส่ ง มอบหลัง การซื้ อขาย (post-trade services) ซึ่ ง ความเชื่ อมโยงดัง กล่ า ว
เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการแข่งขันของระบบซื้ อขาย
1.4.2.3 MiFID สร้างความได้เปรี ยบให้ผลู ้ งทุนบางกลุ่มที่มีพฒั นาการทาง
เทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่ มอื่ น ๆ ซึ่ งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการจัดการคาสั่งซื้ อขาย
ในรู ปแบบที่ ซับซ้อน รวดเร็ ว เหนื อกว่าผูล้ งทุนประเภทอื่ นๆ มากจนอาจมองได้ว่าไม่เป็ นธรรม
(uneven playing field between market participants) และอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาด

2. Euronext : ตัวอย่ างการเชื่อมโยง Market infrastructure
การเชื่ อ มโยงระบบการซื้ อขายและการช าระราคาหลั ก ทรั พ ย์ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ความต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เติบโตและมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ย Goldberg et, al (2002) ให้เหตุผลในการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศยุโรป
เข้า ด้ว ยกัน ว่า แต่ ล ะประเทศในยุ โ รปมี ก ารจัด ตั้ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ข้ ึ น มาโดยมี ก ฎหมายและ
หลัก เกณฑ์เป็ นของตนเอง สถาบันและการจัดการที่ เกี่ ย วข้องกับ การซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์จึง ต้อง
ดาเนินการแบบเดิมซ้ าไปซ้ ามานับไม่ถว้ น ความแตกต่างระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ
ส่ งผลให้ปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์อยูใ่ นระดับต่า และการซื้ อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เกิดจาก
ผูล้ งทุ นในประเทศนั้นๆ ผลลัพ ธ์ คื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ นยุโรปจึ ง เผชิ ญกับ สภาพคล่ องที่ ล ดลง
ค่าธรรมเนียมในการซื้ อขายที่เก็บโดยตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงต้นทุนของ
การชาระราคาที่สูงเช่นกัน
เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ (all-in cost) ที่สูง ประเทศต่างๆ
ในยุโรปจึงมีการรวมตลาดหลักทรัพย์และผูใ้ ห้บริ การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (settlement
agencies) โดยรอบแรกเริ่ มขึ้นในช่ วงต้นของทศวรรษ 1990 โดยเป็ นการรวมตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศให้เป็ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ชาติ และต่ อมาเกิ ดปรากฏการณ์ ก ารรวมตลาดหลัก ทรั พ ย์
ระหว่างประเทศ (cross-border merging) พร้ อมกับการรวมผูใ้ ห้บริ การชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ พัฒนาการเหล่านี้ ส่งผลให้เกิ ดศูนย์กลางตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ ง หรื อเรี ยกว่า “Poles”
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ในยุโรป ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการแก้ปัญหาความแตกต่างของระบบการซื้ อขายและการชาระราคา
ของตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ โดย “Poles” ในยุโรปทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์
Euronext ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse Exchange) และตลาดหลักทรัพย์องั กฤษ
(London Stock Exchange)
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ Euronext เป็ นตัว อย่ า งที่ เ ด่ น ชัด ในการเชื่ อ มโยง market
infrastructure ไว้ดว้ ยกัน ตลาด Euronext เกิดขึ้นจากการรวมกันของตลาดหลักทรัพย์ใน 3 ประเทศ
ได้แก่ ฝรั่ งเศส (Paris Bourse) เนเธอร์ แลนด์ (Amsterdam Exchange) และเบลเยี่ยม (Brussels
Exchange) โดยเริ่ มจากการที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แต่ล ะแห่ ง เปิ ดให้ซ้ื อขายหลัก ทรั พ ย์ที่ จดทะเบี ย น
ในตลาดอี ก 2 แห่ ง ได้ใ นราวต้นปี 2000 หลังจากนั้นจึ งรวมตัวกันอย่า งเป็ นทางการเป็ นตลาด
Euronext ในเดือนกันยายนปี เดียวกัน หลังจากนั้น ก็มีการเชื่ อมโยงในระบบชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์เข้าด้วยกัน ต่อมาในเดื อนกุมภาพันธ์ 2002 ตลาดหลักทรั พย์ Euronext ได้ขยายฐาน
โดยควบรวมกับ London International Financial Features and Options Exchange (LIFFE)
ซึ่ งเป็ นตลาดอนุพนั ธ์ของประเทศอังกฤษ และควบรวมกับตลาดหลักทรัพย์ของโปรตุเกส (Bolsa de
Valores de Lisboa e Porto)
Euronext ประสบความสาเร็ จในการริ เริ่ มการรวมโครงสร้างทางการเงินที่มีความ
แตกต่ า งกันอย่า งมากในยุโรป โดยสามารถรวมตลาดอนุ พ นั ธ์ ท้ งั 5 แห่ ง และตลาดหลัก ทรั พ ย์
ทั้ง 4 แห่ งได้อย่างสมบูรณ์ และร่ วมกันจัดตั้ง LCH.Clearnet เป็ นศูนย์กลางการชาระราคาที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป และมี Euroclear เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
การใช้กฎเกณฑ์อย่างเดียวกันหรื อสอดคล้องกัน (harmonization) เป็ นหัวใจสาคัญ
ในกระบวนการรวมตลาดหลักทรัพย์เข้าด้วยกัน ซึ่ งเปิ ดให้กิจการที่ตอ้ งการระดมทุนสามารถเข้า
ระดมทุ นในตลาดหนึ่ ง ตลาดใดก็ได้ และเข้าถึ งผูล้ งทุ นในหลายตลาดพร้ อมกัน ผูล้ งทุ นที่ อยู่ใ น
ประเทศหนึ่ งก็สามารถลงทุนในอีกประเทศหนึ่ งได้สะดวก การดาเนิ นการในเรื่ องการใช้กฎเกณฑ์
อย่ า งเดี ย วกั น นั้ นประสบความส าเร็ จได้ จ ากความร่ วมมื อ และสนั บ สนุ นจาก ก.ล.ต.
ของทั้ง 5 ประเทศ โดยร่ วมกันปรึ กษาและอนุมตั ิกระบวนการต่าง ๆ
กฎเกณฑ์ของ Euronext แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคือเกณฑ์ที่ตกลงใช้ร่วมกัน
เช่ น การรั บสมาชิ ก การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน การซื้ อขายหลักทรั พย์ เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนนี้ จะมี
ขอบเขตกว้างขึ้นเรื่ อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป และอี กส่ วนหนึ่ งคือเกณฑ์ของแต่ละตลาดที่ยงั ไม่ได้
ตกลงใช้ร่วมกันซึ่ งจะทยอยลดลงตามเวลา
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ในปี 2007 ตลาด Euronext ได้ควบรวมกับตลาดหลักทรัพย์ New York Stock
Exchange (NYSE Group) เกิดเป็ น NYSE Euronext ซึ่ งถื อว่าเป็ นการจัดตั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
ระดับโลกแห่งแรกอย่างแท้จริ ง

สรุป
การเชื่ อ มโยงตลาดการเงิ น สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ก ั บ ภาคเศรษฐกิ จ ใน
หลายๆ ด้าน เช่น การกระจายความเสี่ ยง และการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่สามารถกระทาได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารพัฒ นาระบบการเงิ น และการเจริ ญ เติ บ โตของ
เศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ดี การเชื่ อมโยงภาคการเงินก็สามารถก่อให้เกิดปั ญหา และความท้า
ทายหลาย ประการ เช่ น ไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิ ดเสรี และการเชื่ อมโยงเท่าที่ ควร หรื ออาจ
ส่ งผลให้การจัดสรรทรัพยากรไปอยู่ในจุ ดที่ไม่เหมาะสม และก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อเสถี ยรภาพ
ของเศรษฐกิจในกรณี ที่ระบบการเงินของประเทศยังไม่พร้อม นอกจากนี้ การเชื่ อมโยงตลาดการเงิน
จะส่ ง ผลให้ ป ระเทศดัง กล่ า วได้รั บ ผลกระทบจากความผัน ผวนจากการไหลเวี ย นของเงิ น ทุ น
และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ดี การเชื่ อมโยงตลาดการเงิ นยังคงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อป้ องกันมิให้ถูกละเลย
จากระบบการเงิ น โลก ซึ่ งสามารถเกิ ด ได้ ท้ ัง จากการปิ ดกั้ นระบบเศรษฐกิ จ ของตนเอง
หรื อไม่สามารถเชื่ อมโยงกับประเทศอื่นได้จากมาตรฐานกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งจากการศึกษา
ประสบการณ์ของภูมิภาคอื่นที่มีการเชื่อมโยงตลาดการเงิ นแล้วพบว่า ความสาเร็ จอยูท่ ี่การมีกรอบ
แนวทางการดาเนิ นการที่ชัดเจน ทั้งในด้านกฎกติก าที่ เป็ นมาตรฐานสากล การสร้ างมาตรฐาน
ร่ วมกัน และยอมรับมาตรฐานซึ่ งกันและกัน ตลอดจนการที่ทางการมีนโยบายชัดเจนว่าจะผลักดัน
ให้เกิดการแข่งขันข้ามประเทศระหว่างผูใ้ ห้บริ การในตลาดทุนด้วย

บทที่ 3
สภาพพืน้ ฐานของตลาดทุนไทยและ
ตลาดทุนประเทศอาเซียน
ในบทนี้ จะกล่ าวถึ งสภาพพื้ นฐานของตลาดทุ นไทยและของอาเซี ย น โดยวิเคราะห์
ข้อมู ล พื้ นฐานด้า นโครงสร้ า ง และองค์ป ระกอบที่ ส าคัญต่ า ง ๆ ของตลาดทุ นและเปรี ย บเที ย บ
พื้ นฐานตลาดทุ นไทยกับ ประเทศเพื่ อ นบ้า นในอาเซี ย น รวมถึ ง ระบบก ากับ ดู แลตลาดทุ น และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในระดับสากล ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จในการเชื่ อมโยง
ตลาดทุ น และส่ ว นสุ ดท้า ยจะกล่ า วถึ ง ข้อมู ล การดาเนิ นการที่ ผ่า นมาในการเชื่ อมโยงตลาดทุ น
อาเซี ยนของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) เพื่ออธิ บายแนวทาง และประสบการณ์
ของ ACMF ในการดาเนิ นมาตรการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน
ในช่วงที่ผา่ นมาตั้งแต่เริ่ มร่ างแผนในปี 2007 จนถึงปี 2012

สภาพพืน้ ฐานของตลาดทุนไทยเปรียบเทียบกับอาเซียน
ตลาดทุ นของแต่ ล ะประเทศส่ วนใหญ่ ท วั่ โลกมี องค์ป ระกอบส าคัญที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน
โดยในที่น้ ีจะกล่าวถึงใน 3 ด้าน คือ ตราสารในตลาดทุน ผูล้ งทุน และผูใ้ ห้บริ การในตลาดทุน

1. ตราสารในตลาดทุน
ตลาดทุ นแต่ ละแห่ งประกอบด้วยตราสารหลากหลายประเภท ขึ้ นอยู่ก ับระดับ
การพัฒนาของตลาดทุน ซึ่ งตราสารบางประเภทสามารถใช้เพื่อการระดมทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
เช่ น ตราสารแห่ ง ทุ น ตราสารแห่ ง หนี้ เป็ นต้น ในขณะที่ ตราสารบางประเภทใช้เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ ยง เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่ งการมีตราสารที่หลากหลายในตลาดทุนจะเป็ นการเพิ่มทางเลือก
ในการลงทุนแก่ ผลู ้ งทุนให้สามารถเลื อกลงทุนและกระจายความเสี่ ยงในตราสารที่ ตรงกับความ
ต้องการของตนเองได้ นอกจากนี้ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมก็ยงั เป็ นอี กช่ องทางหนึ่ งสาหรับ
ผู ้ล งทุ น ที่ ย ัง ขาดประสบการณ์ ใ นการลงทุ น หรื อไม่ มี เ วลาในการติ ด ตามข่ า วสารอี ก ด้ ว ย
โดยตราสารในตลาดทุนประเภทต่าง ๆ สามารถอธิ บายรายละเอียด ดังนี้
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1.1 ตราสารแห่ งทุน (equity instrument)
หมายถึ ง ตราสารที่ แ สดงความเป็ นเจ้ า ของ กิ จ การในฐานะผู ้ ถื อ หุ ้ น
การลงทุ นในตราสารทุ นจะมี ค วามเสี่ ย งมากกว่าการลงทุ นในตราสารหนี้ เพราะสิ ท ธิ เรี ย กร้ อง
ในทรัพย์สินของกิ จการในกรณี ที่เกิ ดการล้มละลายจะอยูห่ ลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็ นเจ้าของหรื อ
ผูถ้ ื อหุ ้นของกิ จการก็คือ ถ้ากิ จการมี กาไรจะมี ส่ วนแบ่ งในก าไรของกิ จการในรู ปของเงิ นปั นผล
นอกจากนี้ ผูล้ งทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกาไร หรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้น
ที่ อ ยู่ใ นตลาดด้ว ย การเปลี่ ย นแปลงราคาหุ ้ น เกิ ด จากปั จ จัย ที่ ส าคัญ หลายประเภท เช่ น ปั จ จัย
ด้านเศรษฐกิจ ผลประกอบการของกิจการ ตัวอย่างตราสารทุน ได้แก่ หุ น้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในการซื้ อหลักทรัพย์ (warrant) เป็ นต้น

1.2 ตราสารแห่ งหนี้ (debt instrument)
หมายถึ ง ตราสารที่ อ อกโดยเจ้ า ของกิ จ การ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อรั ฐ บาล
มีการจ่ายผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยเป็ นงวด ๆ พร้อมกับจ่ายเงินต้นให้แก่เจ้าของเงิ นเมื่อครบ
ก าหนดที่ ต กลงกั น ไว้ หรื ออาจจะไม่ มี ก ารจ่ า ยดอกเบี้ ยแต่ จ ะขายต่ า กว่ า ราคาที่ ต ราไว้
โดยผลตอบแทนของผูล้ งทุ นคื อส่ ว นต่ า งระหว่า งราคาซื้ อกับ ราคาที่ ตราไว้ที่ จะได้รับ เมื่ อครบ
กาหนดไถ่ถอน
ผูถ้ ื อ ตราสารหนี้ มี ฐ านะเป็ นเจ้า หนี้ ข องผูอ้ อกตราสาร เนื่ องจากเป็ นผูใ้ ห้
กิจการกูย้ ืมไปลงทุน ผูล้ งทุนซึ่ งมีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ จะมีสิทธิ เรี ยกร้องการชาระคืนเงินต้นก่อนผูเ้ ป็ น
เจ้าของหรื อผูถ้ ือหุ ้นของกิ จการ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้ ยงั คงมีความเสี่ ยงถ้าหากว่า
กิ จการที่ออกตราสารนั้นมีปัญหาทางการเงิ นหรื อล้มละลายไม่สามารถจ่ายคืนเงิ นต้นได้ท้ งั หมด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ มิใช่รัฐบาล ข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนใช้ในการตัดสิ นใจ
คือข้อมูลการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งเป็ นการจัดอันดับความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อให้
ผูล้ งทุนทราบถึงโอกาสในการได้รับเงินคืน นอกจากนี้ ยงั เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการกาหนดราคาซื้ อ
ขายตราสารหนี้ กล่ า วคื อ หากตราสารหนี้ น้ ันมี ค วามเสี่ ย งสู ง อัตราดอกเบี้ ย ก็ จะสู ง เช่ น อัตรา
ดอกเบี้ ย ของตราสารหนี้ ที่ อ อกโดยรั ฐ บาลจะต่ า กว่า อัต ราดอกเบี้ ย ของตราสารหนี้ ที่ อ อกโดย
ภาคเอกชน
ประเภทของตราสารหนี้ มีหลายแบบ มีท้ งั ตราสารหนี้ ธรรมดาดังที่กล่าวมา
ข้างต้น และตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งรวมถึง
- ความซับซ้อนที่เกิ ดจากตราสารหนี้ น้ นั มีอนุ พนั ธ์แฝง เช่น หุ ้นกูอ้ นุ พนั ธ์
(structured note) มีลกั ษณะพื้นฐานเหมื อนหุ ้นกู้ แต่มีการจ่ายผลตอบแทนและชาระคืนเงินต้น
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ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นโดยอ้า งอิ ง กับ ตัว แปรอื่ น เช่ น ราคาหลัก ทรั พ ย์ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
- ความซับซ้อนที่เกิ ดจากโครงสร้ างของตราสารหนี้ น้ นั ยากที่จะประเมิน
ความเสี่ ยง เช่น securitization ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการออกตราสารหนี้ ประเภทหนึ่ งที่นากระแสเงินสด
ในอนาคตของสิ นทรั พ ย์ ก ลุ่ ม หนึ่ งมาแปลงเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ ผู ้ล งทุ น สามารถซื้ อขาย
โดยความสามารถในการชาระหนี้ น้ นั ขึ้ นกับสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง โดยทัว่ ไปแล้วสิ นทรั พย์ที่นามาทา
securitization นั้น มัก จะเป็ นสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ลู ก หนี้ เช่ า ซื้ อ หนี้ เงิ น กู้ หรื อ หนี้ บัต รเครดิ ต
ตลาดของหลักทรัพย์ประเภท securitization ในประเทศไทยยังไม่พฒั นามากนัก แต่ในต่างประเทศ
มี วิ ว ฒ
ั นาการไปหลายชั้น มากจนซับ ซ้ อ น ยากต่ อ การประเมิ น ความเสี่ ย งและท าความเข้า ใจ
และเป็ นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดวิกฤติการเงินโลกครั้งที่ผา่ นมา
นอกเหนื อ จากตราสารหนี้ ธรรมดาและตราสารหนี้ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
ยังมีตราสารหนี้อีกประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักชารี อะฮ์ ซึ่ งเป็ นหลักกฎหมายและจริ ยธรรม
ของศาสนาอิสลาม ตราสารหนี้ ประเภทนี้ มีชื่อเรี ยกว่าศุกูก (sukuk) โดยศุกูกเป็ นตราสารแสดงสิ ทธิ
ในการได้รั บ ผลตอบแทนจากความเป็ นเจ้า ของสิ นทรั พ ย์ โดยผลตอบแทนจะอยู่ใ นรู ป ค่ า เช่ า
ค่าผ่อนชาระ ส่ วนแบ่งกาไร ตามแต่รูปแบบการทาสัญญา นอกจากนี้ ผลตอบแทนของการลงทุน
ต้องมาจากการมี ส่วนร่ วมในธุ รกรรมและรั บความเสี่ ยงร่ วมกัน โดยธุ รกรรมต้องไม่เกี่ ยวพันกับ
ดอกเบี้ยและสิ่ งของต้องห้ามต่าง ๆ เช่ น สุ กร ธุ รกิ จบันเทิง สิ่ งเสพติด การพนัน เป็ นต้น การออก
ศุกกู ทาได้ในรู ปแบบของกองทุนหรื อทรัสต์ โดยในส่ วนของไทยนั้นเป็ นในรู ปแบบของทรัสต์

1.3 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนรวมเป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินจากประชาชนในรู ปของการ
ออกหน่ ว ยลงทุ น และน าเงิ น ที่ ร ะดมทุ น ได้ ไ ปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อทรั พ ย์ สิ นอื่ น ๆ
โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตจัดการกองทุนรวมทาหน้าที่บริ หารจัดการกองทุนรวม
อย่า งมื อ อาชี พ ผูล้ งทุ น ได้รั บ ผลตอบแทนในรู ป เงิ นปั น ผลหรื อก าไรจากการขายหน่ ว ยลงทุ น
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของการลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักทรัพย์
หรื อทรั พ ย์สิ นที่ ก องทุ นนาเงิ นไปลงทุ น ตัวอย่า งของกองทุ นรวมประเภทต่ า ง ๆ ในไทยได้แก่
กองทุนรวมตราสารแห่ งทุน กองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ และมีกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชี พ (retirement mutual fund : RMF) และ กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (long term equity fund :
LTF) เป็ นต้น
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นอกจากนี้ มีตราสารที่มีลกั ษณะที่เป็ นการผสมผสานกันระหว่างกองทุนรวม
และหุ ้น เรี ยกว่า exchange traded fund หรื อ ETF ซึ่ งเป็ นกองทุ นที่ จดทะเบี ยนซื้ อขายอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผูล้ งทุนสามารถซื้ อขายได้ตลอดวันเหมือนหุ ้นทัว่ ไป
ETF ส่ วนมากในประเทศไทยจะอ้างอิงกับดัชนี ของตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งอาจเป็ นได้ท้ งั ดัชนี ของไทย
หรื อต่างประเทศ หรื ออ้างอิงกับสิ นค้าอื่น เช่น ทองคา เป็ นต้น

1.4 ตราสารทีม่ อี นุพนั ธ์ แฝง
ในข้อ 1.2 เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของตราสารทางการเงินที่มีผลตอบแทนฝังตัวกับ
สิ นทรัพย์อื่น ซึ่ งนอกเหนื อจากตัวอย่างข้างต้นแล้วยังมีในรู ปแบบอื่น ๆ เช่ น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ (derivative warrant: DW) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures) และตราสารสิ ทธิ ที่จะซื้ อหรื อ
ขายสิ นทรัพย์ (options) มูลค่าหรื อราคาของตราสารเหล่านี้ จะขึ้นกับมูลค่าหรื อราคาของสิ นทรัพย์
อ้างอิง ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของตราสารอนุ พนั ธ์คือการแกว่งตัวของราคาสู งกว่าการแกว่งตัวของราคา
สิ นทรัพย์อา้ งอิง การลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์มีวตั ถุประสงค์หลายอย่าง เช่น ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
(hedging) และ/หรื อ เพื่อเก็งกาไร (speculative) โดยการลงทุนในตราสารเหล่านี้ ใช้เงินลงทุนเพียง
เล็กน้อยก็สามารถลงทุนได้เสมือนลงทุนในสิ นทรัพย์อา้ งอิง

1.5 ตราสารทีอ่ ้างอิงสิ นทรัพย์ ประเภทอืน่ ทีม่ ิใช่ หลักทรัพย์
เพื่อให้มีความหลากหลายในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก จึงมีการออกแบบตราสาร
ทางการเงิ น เพื่ อ มาลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ห ลัก ทรั พ ย์ โดยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ดัง นี้ 1. กลุ่ ม อสั ง หาริ มทรั พ ย์ และสาธารณู ป โภค 2. กลุ่ ม สิ นค้า โภคภัณ ฑ์ แ ละโลหะมี ค่ า
(commodities and precious metals)
- กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และสาธารณู ปโภค ได้แก่ กองทุนอสังหาริ มทรัพย์
(property fund) ที่นาเงิ นไปลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ที่มีรายได้ประจาในรู ปค่าเช่ า เช่ น อาคาร
สานักงาน เซอร์ วิส อพาร์ ท เมนท์ โดยรายได้ที่ เกิ ดขึ้ นจะถู ก ส่ งต่อไปให้ผูล้ งทุนในรู ปเงิ นปั นผล
นอกจากนี้ยงั มีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) โดยจะนาเงินที่ระดมได้ไปใช้ใน
การพัฒ นากิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ นโครงการของรั ฐ หรื อ เอกชน
เช่น ไฟฟ้ า น้ าประปา ถนนทางพิเศษ ท่าอากาศยาน ท่าเรื อน้ าลึก รถไฟฟ้ า เป็ นต้น โดยกองทุนรวม
ที่จดั ตั้งนั้นจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะนาเงินไปลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื้นฐานประเภท
ใดบ้าง
- กลุ่ ม สิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ แ ละโลหะมี ค่ า เช่ น น้ า มัน ทองค า สิ น ค้า เกษตร
ซึ่ งได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง เป็ นต้น การลงทุนในกลุ่มสิ นค้าโภคภัณฑ์น้ ี สามารถลงทุนได้
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ในรู ป แบบกองทุ น เช่ น กองทุ น น้ า มัน ดิ บ กองทุ น ทองค า เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มี ก ารลงทุ น
ในรู ปแบบสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในสิ นทรัพย์อา้ งอิงเหล่านี้ ได้ได้โดยไม่ตอ้ ง
ทาธุ รกิจค้าขายสิ นค้านั้น ๆ โดยสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการทากาไรได้ตามความคาดการณ์ที่มี
ต่อราคาสิ นทรัพย์อา้ งอิง ทั้งในภาวะราคาสิ นค้าขาขึ้นและขาลง ในขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบการที่ทา
ธุ รกิ จค้าขายสิ นค้าเหล่ านี้ ก็สามารถเข้ามาใช้สัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเป็ นเครื่ องมื อในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาสิ นค้านั้น ๆ ได้อีกด้วย

2. ผู้ลงทุน
ผูล้ งทุ นในตลาดทุ นไทยสามารถแบ่งออกเป็ น ผูล้ งทุนรายย่อย ผูล้ งทุ นสถาบัน
ผูล้ งทุนต่างประเทศ และบัญชี บริ ษทั หลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์และ
ประเภทการถื อครองบัญชี แล้วพบว่า ผูล้ งทุ นรายย่อยมี สั ดส่ วนการซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ม ากกว่า
ผูล้ งทุ น ประเภทอื่ น ๆ ซึ่ งส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการเปิ ดให้ ซ้ื อ ขายแบบหัก กลบลบหนี้ ภายใน
วันเดียวกัน (net settlement) โดยวางหลักประกัน (cash collateral) เพียงร้อยละ 15 ของมูลค่าซื้ อ
เท่านั้น และการซื้ อขายโดยกูย้ ืมเงินจากบริ ษทั หลักทรัพย์ (margin) โดยชาระราคาเองเพียงครึ่ งเดีย ว
จึงเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูล้ งทุนรายย่อยที่เน้นการลงทุนแบบเก็งกาไรมากกว่าลงทุนด้วยการวิเคราะห์
ปั จจัย พื้ นฐาน โดยจากข้อมู ล การซื้ อขายในปี 2011 พบว่า กว่าร้ อยละ 27 เป็ นการซื้ อขายแบบ
net settlement และการใช้ margin นอกจากนี้ กว่าครึ่ งหนึ่ งของบริ ษทั หลักทรัพย์ท้ งั ระบบมีลูกค้า
ที่ลงทุนแบบ net settlement และ margin มากกว่าร้อยละ 25
การที่ ผู ้ ล งทุ น รายย่ อ ยเป็ นกลุ่ ม ผู ้ ล งทุ น ที่ มี สั ด ส่ วนการซื้ อขายมากที่ สุ ด
ทาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการทาบทวิเคราะห์หรื อการพัฒนาตราสารประเภท
ใหม่ ๆ เนื่ องจากผูล้ งทุนไม่ได้เรี ยกร้อง ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2009-2011 มีบริ ษทั หลักทรัพย์เพียง
7 แห่งจากทั้งหมด 34 แห่งที่มีการออกตราสารประเภทที่มีอนุพนั ธ์แฝง
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ตารางที่ 1 : ประเภทผู้ลงทุน สั ดส่ วน และช่ องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2011

ผูล้ งทุนรายย่อย
ผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุนต่างประเทศ
บัญชีบริ ษทั
หลักทรัพย์
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

สั ดส่ วนการซื้อ
สั ดส่ วนของจานวนบัญชีท้งั หมด
ขายหลักทรัพย์ active traditional active internet non-active
account
account
account
54%
11%
11%
78%
10%
23%
13%

แผนภาพที่ 1 : พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดทุนไทย ณ สิ้นปี 2011

ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

3. ผู้ให้ บริการในตลาดทุน
ผู ้ใ ห้ บ ริ การในตลาดทุ น อาจแบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม หลัก คื อ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์
(securities company) ผูใ้ ห้บริ การระบบโครงสร้างพื้นฐาน (market infrastructure) และผูใ้ ห้บริ การ
ประเภทอื่น ๆ โดยสามารถอธิ บายรายละเอียดของผูใ้ ห้บริ การแต่ละประเภท ดังนี้
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3.1 บริษทั หลักทรัพย์
3.1.1 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์
3.1.1.1 บริษทั ทีท่ าธุรกิจตัวกลางในการซื้อขายตราสารต่ าง ๆ
ในรู ปแบบหนึ่งหรือหลายรู ปแบบต่ อไปนี้
- การเป็ นนายหน้า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ โดยท าหน้ า ที่ ต ัว แทน
ส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหลักทรัพย์ไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยการจับคู่ระหว่างผูซ้ ้ื อผูข้ าย
- การเป็ นผู ้ค ้ า หลั ก ทรั พ ย์ โดยการเข้ า ซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์
กับผูล้ งทุน
- การจั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
ไปยังผูล้ งทุนในวงกว้าง

3.1.1.2 บริษทั ทีท่ าธุรกิจรับบริหารจัดการการลงทุนให้ ผู้อนื่
ได้ แก่
- การจัดการกองทุนรวม ซึ่ งถือเป็ นช่องทางให้ประชาชนทัว่ ไป
สามารถลงทุ นในตลาดทุ นได้โดยผ่านบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จดั การลงทุ น (บลจ.) ซึ่ ง เป็ นมื ออาชี พ
ทาให้ลดภาระในการต้องติ ดตามข้อมูลการลงทุ นอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง และยังเปิ ดโอกาสให้
กระจายความเสี่ ยงโดยลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัวได้ดว้ ยเงินจานวนไม่มาก ทั้งนี้ กองทุนรวม
แต่ละโครงการจะจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากออกจาก บลจ.
- การจัดการลงทุนในรู ปแบบอื่ น ๆ ได้แก่ การจัดการกองทุ น
ส่ วนบุคคลสาหรับลูกค้ารายใหญ่ และการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้า นหลัก ทรั พ ย์อื่น ๆ เช่ น การวิเ คราะห์
หลักทรัพย์ การจัดทาบทวิจยั หรื อการให้คาแนะนาผ่านสื่ อต่าง ๆ แก่ประชาชนทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ เป็ นต้น
เนื่ องจากธุ รกิ จของบริ ษทั หลักทรั พย์เป็ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับทรั พย์สิน
ของประชาชนจานวนมาก จึ งต้องมี ระบบกากับดู แล ซึ่ งรวมถึ งการต้องมีใบอนุ ญาตจากทางการ
ในประเทศที่พฒั นาแล้วส่ วนมากจะไม่มีการจากัดจานวนใบอนุ ญาต แต่พิจารณาให้ใบอนุ ญาตตาม
ความพร้อมและความเหมาะสม (fit and proper) ของผูข้ ออนุ ญาตเป็ นสาคัญ หากกิ จการใดไม่
ประสงค์จะประกอบธุ รกิจต่อไปก็สามารถเลิ กกิ จการได้ โดยกลไกตลาดจะเป็ นตัวกาหนดจานวน
ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
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3.1.2 สภาพแวดล้ อมและพัฒนาการของธุรกิจหลักทรั พย์ ไทยเทียบ
กับอาเซียน
3.1.2.1 ธุ ร กิจ ตั ว กลางในการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ (นายหน้ า ค้ า
จัดจาหน่ ายในทีน่ ีเ้ รียกรวมกันว่ า บล.)
ในประเทศไทยเริ่ มมีธุรกิ จ บล.ตั้งแต่ปี 1953 แต่เริ่ มมีการกากับ
ธุ รกิ จนี้ ใ นปี 1972 และตลอดระยะเวลา 40 ปี หลัง จากนั้น ไม่ มีนโยบายให้ใ บอนุ ญาตเพิ่ ม เติ ม
นอกจากนี้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ได้ อ อกข้ อ บัง คับ เพื่ อ ก าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (ค่าคอมมิชชัน่ ) แบบคงที่ที่ร้อยละ 0.5 มาตั้งแต่แรกตั้งตลาด
ในปี 1978 จนถึงปี 2000 แม้วา่ ต่อมาในเดื อนตุลาคม 2000 ได้มีการเปิ ดเสรี ค่าธรรมเนี ยม แต่ก็เป็ น
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวภาวะตลาดซบเซามาก ในปี 2001 ตลท.
จึงได้เริ่ มกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมขั้นต่ าใหม่ที่ร้อยละ 0.25 จึงอาจกล่ าวได้ว่าธุ รกิ จนี้ อยู่ภายใต้
การปกป้ องจากการแข่งขันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
ปั จจุบนั ประเทศไทยมี บล. ทั้งสิ้ น 34 แห่ ง โดยสามารถจาแนก
ตามโครงสร้างการถือหุ น้ ฐานลูกค้า และส่ วนแบ่งการตลาด ดังนี้
ตารางที่ 2 : จานวน บล. จาแนกตามประเภทเจ้ าของและประเภทฐานลูกค้ า ณ สิ้นปี 2011

ฐานลูกค้ าหลัก

เครือธนาคารพาณิชย์
จานวน ส่ วนแบ่ ง
การตลาด
12
33%
-

ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้านอกประเทศ
ลูกค้าในประเทศ
และนอกประเทศ
รวมทั้งหมด
12
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

33%

บล.
เครือบริษัทต่ างชาติ
จานวน ส่ วนแบ่ ง
การตลาด
9
28%
5
17%
14

45%

อิสระ
จานวน ส่ วนแบ่ ง
การตลาด
6
15%
2
7%
8

22%
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จากตารางที่ 2 จะเห็ นว่า บล. ที่ เป็ นเครื อของบริ ษทั ต่างชาติ มี
บทบาทอย่างมากต่อตลาดทุนไทยโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึ งร้ อยละ 45 ผ่าน บล. 14 แห่ ง
ซึ่ ง นับ ว่าค่ อนข้างสู งเมื่ อเที ย บกับ จานวน และส่ วนแบ่ง การตลาดที่ บล. ไทยได้รับที่ ร้อยละ 55
ผ่าน บล. 20 แห่ง นอกจากนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า บล. ที่เป็ นเครื อต่างชาติท้ งั หมด 14 แห่ ง แต่มีมากถึง
6 บริ ษทั ที่มาจากประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ เช่ น บล. เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) บล. ยูโอบี เคย์เ ฮี ย น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ บล. ดี บี เอส วิคเคอร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นผลมาจากการประกาศนโยบายล่วงหน้าในปลายปี 2006
ที่จะเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2012 ทั้งในด้านของจานวนใบอนุ ญาตและค่าธรรมเนี ยมการซื้ อ
ขาย รวมถึ งการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที่มีเป้ าหมายให้ผลู ้ งทุน
และผูร้ ะดมทุนสามารถเข้าถึ งตลาดแต่ละแห่ งได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย การปรับตัวดังกล่าว
ส่ งผลให้โครงสร้ างการถื อหุ ้นของ บล. ไทยเปลี่ ยนแปลงไปใน 2 ลัก ษณะ ได้แก่ การควบรวม
กิ จการ และการหาพันธมิ ตรต่ า งประเทศ เพื่ อรั ก ษาฐานลู ก ค้า และเพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน
โดยตารางที่ 3แสดงถึงตัวอย่างการควบรวมกิจการ และการจับมือกับพันธมิตรต่างประเทศของ บล.
ไทยในช่วงที่ผา่ นมา ซึ่ งจะเห็นว่า บล. จากประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ มีบทบาทในตลาดทุนไทย
อย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 3 : ตัวอย่างการควบรวม และจับมือกับพันธมิตรต่ างประเทศของ บล. ไทย
การควบรวมกิจการ
บริษัททีค่ วบรวม
บล. บีที จากัด + บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค
(ประเทศไทย) จากัด
บล. ฟิ นันซ่า จากัด + บล. ไซรัส จากัด (มหาชน)
+ บล. สิ นเอเซี ย จากัด
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด +
บล. เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน) + บล. นครหลวง
ไทย จากัด

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจปัจจุบัน
บล. ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บล. ฟิ นันเซี ย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3 : ตัวอย่างการควบรวม และจับมือกับพันธมิตรต่ างประเทศของ บล. ไทย (ต่ อ)
การหาพันธมิตรต่ างประเทศ
 บล. บีฟิท จากัด เปลี่ยนผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เป็ นกลุ่ม OSK Investment Bank Berhad จากมาเลเซีย
 บล. ฟาร์ อีสต์ จากัด เปลี่ยนผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เป็ นกลุ่ม KTB Investment & Securities Company
Limited จากเกาหลีใต้
 บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เปลี่ยนผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เป็ นกลุ่ม MayBank
Investment Bank Berhad จากมาเลเซีย
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.
ทิ ศ ทางดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ นโยบายการท าธุ ร กิ จ ของ บล.
หลายแห่งจากประเทศมาเลเซี ย และสิ งคโปร์ ที่เน้นขยายธุ รกิจและสร้างฐานผูล้ งทุนในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน โดยตารางที่ 4 แสดงถึงความสามารถในการขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศของ บล. ชั้นนา
จาก 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทย ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า บล. ชั้นนาจากมาเลเซี ยและ
สิ งคโปร์ มีการขยายธุ รกิจระหว่างกันใน 2 ประเทศ รวมถึงการขยายไปยังประเทศที่อยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาตลาดทุนหลาย ๆ แห่ ง เช่น อินโดนี เซี ย กัมพูชา เวียดนาม และไทย ด้วย ในขณะที่ บล. ไทย
ยังขาดความกระตือรื อร้นในการขยายฐานลูกค้า และแสวงหาช่องทางการดาเนิ นธุ รกิจใหม่ ๆ โดยมี
บริ ษทั เพียง 2 แห่ง เท่านั้นที่เริ่ มประกอบธุ รกิจในต่างประเทศ

ตารางที่ 4 : รายชื่อ บล. ชั้นนาของมาเลเซีย สิ งคโปร์ และไทยทีม่ ีการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค
ประเทศ

รายชื่อบริษัท




อินโดฯ ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ มาเลเซีย

ไทย























เวียดนาม
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CIMB Investment Bank
Berhad
OSK Investment Bank
มาเลเซีย Berhad
MayBank Investment Bank
Berhad (ผ่านการถือหุ น้
ใหญ่ใน MayBank Kimeng)
DBS Vickers Securities
(Singapore) Pte Ltd
สิ งคโปร์
Phillip Securities Pte Ltd
Uob Kay Hian Pte Ltd
Tisco
ไทย
KT Zmico
ทีม่ า : สานักงาน ก.ล.ต.

บรู ไน กัมพูชา พม่ า ลาว
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การที่ บล. ในต่ า งประเทศมี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก มากกว่ า
บล. ไทย ส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะสภาพแวดล้อมในประเทศดังกล่าวมีนโยบายที่เปิ ดให้แข่งขันเสรี
มากกว่าไทย ดังจะเห็นจากตารางที่ 5 ได้วา่ ในต่างประเทศส่ วนใหญ่ท้ งั ในและนอกอาเซี ยนไม่มีการ
กาหนดค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายขั้นต่ าแล้วยกเว้นมาเลเซี ย (เฉพาะผูล้ งทุนรายย่อยที่ไม่ได้ซ้ื อขาย
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต) และฟิ ลิปปิ นส์ บล. ในประเทศที่เปิ ดเสรี แล้วจึงต้องพยายามลดการพึ่งพิง
รายได้จากค่าธรรมเนี ยมการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ ในขณะที่ บล. ไทย พึ่งพิงรายได้ค่า
นายหน้าถึงกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ท้ งั หมด (แผนภาพที่ 2) และมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 : การเปิ ดเสรีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่ างประเทศ
ประเทศ
สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
สิ งคโปร์
ฮ่องกง
ไทย
ไต้หวัน
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย

ต่ อรองได้ เสรี
 (1975)
 (1984)
 (1986)
 (1999)
 (2000)
 (2000)
 (2003)
 (2012)
-


(สาหรับผูล้ งทุนสถาบันและ
มาเลเซีย
การซื้ อขายผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ฟิ ลิปปิ นส์
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

กาหนดอัตราขั้นต่า กาหนดอัตราขั้นสู ง

( 0.1425% ปี 2012)
 (0.3% ปี 2012)
 (2.5% ปี 2012)
 (1%)
ระหว่าง 0.15% - 0.6%
สาหรับการซื้ อขายรู ปแบบอื่น ๆ
0.25% – 1.5% ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณซื้ อขาย
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แผนภาพที่ 2 : สั ดส่ วนรายได้ ของ บล. ไทยเทียบกับต่ างประเทศ ณ สิ้นปี 2011

ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.
ตารางที่ 6 : อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (return on equity) ของ บล. ไทย เทียบกับ
ต่ างประเทศ

return on equity
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

ฮ่ องกง
12%

ไทย
9%

อินเดีย
7.20%

ไต้ หวัน
7%

เกาหลี
6%

ท่ า มกลางกระแสการเปิ ดเสรี ก ารค้า และบริ ก าร สาขาบริ ก าร
ด้านการเงิ นก็เป็ นอี กหนึ่ งภาคส่ วนที่หลี กหนี ทิศทางดังกล่าวไปไม่พน้ ในปี 2006 คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ประกาศนโยบายว่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2012 เป็ นต้นไป จะเปิ ดให้ผมู้ ีความพร้ อมทั้งด้านทุน
ระบบงาน และบุ ค ลากร สามารถขอใบอนุ ญาตหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ทุ ก ประเภทโดยไม่ จ ากัดจ านวน
นอกจากนี้ ในปี 2006 ตลท. โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก้ไขข้อบังคับให้
กาหนดค่าธรรมเนี ยมขั้นต่าลดหลัน่ ตามปริ มาณการซื้ อขายเป็ นขั้นบันได (regressive sliding scale)
ตั้งแต่ปี 2010-2011 และกาหนดล่วงหน้าให้ยกเลิกอัตราขั้นต่าสาหรับการซื้ อขายในปริ มาณสู งเกิ น
20 ล้านบาทต่อวัน และเปิ ดเสรี ให้ต่อรองได้เต็มที่ต้ งั แต่ 1 มกราคม 2012
แม้สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. จะได้ประกาศนโยบายดังกล่าว
ล่วงหน้าถึง 5 ปี เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้เตรี ยมความพร้อม แต่หลังจากนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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แล้วก็ยงั มีกระแสต่อต้านหรื อเรี ยกร้ องให้ทบทวนการดาเนิ นนโยบายโดยขอให้สานักงาน ก.ล.ต.
พิจารณากลับไปใช้รูปแบบการกาหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่าแบบขั้นบันได แสดงให้เห็นว่าธุ รกิจ บล.
ไทยยังไม่ตระหนักถึ งความจาเป็ นในการเผชิ ญหน้ากับการแข่งขัน และคอยเรี ยกร้ องให้ทางการ
ปกป้ องอยูเ่ สมอ

3.1.2.2 ธุรกิจจัดการลงทุน (บลจ.)
ส า ห รั บ บ ล จ . ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ริ่ ม มี ม า ตั้ ง แ ต่ ปี 1975
เมื่อกระทรวงการคลังให้ใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุ นรวมแก่
บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนรวม จากัด (มหาชน) ซึ่ งในปั จจุบนั เปลี่ยนชื่ อเป็ น บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน) ต่อมาในช่ วงต้นปี 1992 กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จแก่ บริ ษทั
จัดการเพิ่มอี ก 7 บริ ษทั ตามข้อเสนอแนะของธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ่ งเป็ นผูก้ ากับดู แลธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ในขณะนั้นเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (1992)
(พ.ร.บ. หลักทรัพย์) ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลังจากนั้นในปี 1995 กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาต
ประกอบธุ รกิ จแก่ บริ ษทั จัดการเพิ่มเติ มอี ก 6 บริ ษทั ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และต่อมาในปี 2002 ได้เลิกจากัดจานวนใบอนุ ญาต โดยเปิ ดให้สถาบันการเงินที่มีความพร้อมตาม
เกณฑ์สามารถขอจัดตั้ง บลจ. ใหม่ได้ ทาให้มี บลจ. เพิ่มขึ้นในปี นั้นอีก 9 บริ ษทั
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ จัด การกองทุ น ทั้ง สิ้ น
23 แห่ ง มี มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์สุท ธิ ภายใต้ก ารจัดการ (asset under management : AUM) ประมาณ
1.75 ล้านล้านบาท จากการบริ หารจัดการกองทุนทั้งหมด 1,218 กองทุน โดยสามารถจาแนกตาม
โครงสร้างการถือหุ น้ และส่ วนแบ่งการตลาด ดังนี้
ตารางที่ 7 : จานวน บลจ. จาแนกตามประเภทเจ้ าของและสั ดส่ วนทางการตลาด ณ สิ้นปี 2011

จานวนบริ ษทั

บลจ. ทีเ่ ป็ น บลจ. ทีเ่ ป็ น
ลูกของธนาคาร
ลูกของ
พาณิชย์
ต่ างชาติ
13
3

ส่ วนแบ่งการตลาด
93%
สัดส่ วนของ AUM
71%
ที่คล้ายเงินฝาก
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

3%
22%

บลจ. ทีเ่ ป็ น
ลูกของบริษัท
หลักทรัพย์
6
4%
31%

บลจ. อิสระ

รวมทั้ง
ตลาด

1
23
(บลจ. ทองคา)
0.002%
100%
0%
68%
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จากตารางที่ 7 จะเห็ นว่า บลจ. ในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ น
บริ ษทั ลูกของธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึ งร้ อยละ 93 ในขณะที่ บลจ. ที่อยู่ใน
เครื อต่างประเทศ และ บลจ. ที่เป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั หลักทรัพย์มีส่วนแบ่งการตลาดที่ ร้อยละ
3 และ 4 ตามลาดับ ดังนั้น การที่ บลจ. ในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ลูกของธนาคารพาณิ ชย์
จึงส่ งผลให้มีการนาเสนอสิ นค้าในรู ปแบบที่คล้ายเงินฝาก เนื่ องจากสามารถทาการตลาดได้ง่ายและ
ฐานลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าธนาคารที่ตอ้ งการฝากเงินอยูแ่ ล้ว จะเห็นได้วา่ บลจ. กลุ่มนี้ มีการเสนอ
ขายกองทุนรวมที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝากประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริ หาร
จัดการ ในขณะที่ บลจ. ที่เหลือซึ่ งมีการนาเสนอสิ นค้าแก่ผลู ้ งทุนในรู ปแบบที่หลากหลายมากกว่า
กลับมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่ามาก
นอกจากนี้ เมื่ อ เที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง จากมาเลเซี ย และสิ งคโปร์
จะเห็ นว่า รู ป แบบสิ นค้า ที่ น าเสนอโดย บลจ. ในประเทศเหล่ า นั้นมี ค วามหลากหลายกว่า ไทย
(ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 : เปรียบเทียบความหลากหลายของกองทุนรวมในสิ งคโปร์ มาเลเซีย และไทย
ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหุน้
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมตราสารหนี้ อิสลาม
กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนสถาบัน
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมอื่น ๆ
รวม
ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

สิ งคโปร์

มาเลเซีย

ไทย

(ณ มิถุนายน 2011)

(ณ สิ้นปี 2010)

(ณ สิ้นปี 2011)

2%
22%
48%
10%
0%
14%
4%
0%
100%

18%
9%
23%
5%
24%
16%
0%
5%
100%

27%
39%
14%
6%
0%
0%
2%
12%
100%
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3.2 ผู้ให้ บริการระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน (Market Infrastructure)
3.2.1 ผู้ประกอบการเป็ นตลาดหลักทรัพย์
ผู้ป ระกอบการเป็ นตลาดหลัก ทรั พ ย์มี ห น้ า ที่ อ านวยความสะดวก
ในการเป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายหลักทรั พย์เพื่อให้ผูล้ งทุ นสามารถลงทุ นโดยการซื้ อหลักทรั พย์
ที่ ต้อ งการลงทุ น หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ใ ห้ ก ับ ผู ้ล งทุ น อื่ น ทั้ง นี้ ตลาดสามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น
2 ประเภท คือ 1. ตลาดที่มีความเป็ นศูนย์กลาง (organized market) ซึ่ งมีกลไกการซื้ อขายหลักทรัพย์
ที่ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้อย่า งชัด เจน และจ ากัดให้ มี ก ารซื้ อ ขายผ่า นสมาชิ ก เท่ า นั้น
เพื่อควบคุมความเสี่ ยงและสร้างความน่าเชื่อถือ และ 2. ตลาดที่เปิ ดให้ผซู ้ ้ื อผูข้ ายเจรจาต่อรองกันเอง
โดยอาจมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิ (convention) และจรรยาบรรณ (code of conduct) ที่ประกาศใช้
กันเอง
พัฒนาการของ organized market ในไทย เริ่ มจากปี 1962 เมื่อผูล้ งทุน
เอกชนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งตลาดหุ น้ กรุ งเทพ (Bangkok Stock Exchange) แต่ตลาดหุ ้นกรุ งเทพ
ดาเนินธุ รกิจในวงค่อนข้างจากัด มีหลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขายเกิดขึ้นจริ งเพียง 7-8 หลักทรัพย์เท่านั้น
ต่อมารัฐได้เล็งเห็นความสาคัญของภาคเอกชนในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงมีการออก
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2517 (1974) (พ.ร.บ. ตลาดหลักทรั พย์)
และจัด ตั้ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ขึ้ น การน า พ.ร.บ. ตลาดหลัก ทรั พ ย์
ออกใช้บงั คับ ทาให้ตลาดหุ ้นกรุ งเทพต้องปิ ดตัวลง เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเปิ ด
ดาเนินการเพียงแห่งเดียว
ในประเทศอื่น ๆ การประกอบการตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งขอใบอนุ ญาต
จากทางการก่อนจึงจะสามารถดาเนิ นการได้ แต่ในไทยนั้น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์) ห้ามมิให้ผอู ้ ื่นประกอบธุ รกิจแข่งขันกับ ตลท. และแม้วา่
พ.ร.บ. จะเปิ ดช่องให้บริ ษทั หลักทรัพย์รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ก็อนุ ญาตให้ซ้ื อ
ขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. ในปี 1995 บริ ษทั หลักทรัพย์ 74 ราย ได้ร่วมกัน
จัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์กรุ งเทพ (Bangkok Stock Dealing Center: BSDC) แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็ จ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ที่ จ ดทะเบี ย นเพี ย ง 2 หลั ก ทรั พ ย์ และการซื้ อขายเบาบางมาก
ทั้งนี้ เนื่ องจาก BSDC ถู กมองว่า เป็ นตลาดรองสาหรั บสิ นค้าด้อยคุ ณภาพกว่าสิ นค้าในตลท.
และไม่ได้รับยกเว้นภาษีกาไรจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั เช่น ตลท. ทาให้ไม่สามารถดึงดูดบริ ษทั
ให้เข้าจดทะเบียนได้ ในที่สุดก็ปิดกิจการลงในปี 1999 พร้อมกับการเปิ ดตัวของกระดาน เอ็มเอไอ
(market for alternative investment: mai) โดยตลท. เพื่อรับจดทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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ในปี 2004 ตลท. ได้ จ ั ด ตั้ ง บริ ษั ท ลู ก คื อ บริ ษั ท ตลาดอนุ พ ั น ธ์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) เพื่อดาเนินการเป็ นศูนย์กลาง
การซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (2003)
อนึ่ ง ในราว 10 ปี ที่ ผ่า นมา หลายประเทศได้เปิ ดให้ มี ร ะบบซื้ อขาย
ทางเลือก (alternative trading system: ATS หรื อที่ในยุโรปเรี ยกว่า multilateral trading facility:
MTF) ซึ่ งเน้นอานวยความสะดวกในการจับคู่คาเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่ทาหน้าที่ รับจด
ทะเบียนหลักทรัพย์และกากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียน ATS เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของผูล้ งทุนสถาบัน
ที่ มี ค วามต้อ งการระบบซื้ อ ขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในด้ า นความเร็ ว ความแม่ น ย า ต้น ทุ น
และความสามารถในการรองรับคาสั่งหลากหลายประเภทตามกลยุทธ์การลงทุน ในระยะหลังส่ วน
แบ่งการตลาดของ ATS ทัว่ โลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์แบบ
ดั้งเดิ ม จนนาไปสู่ การปรับตัวของตลาดหลักทรั พย์ที่สาคัญทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรู ปแบบ
โครงสร้ า งการบริ หารจัด การจากเดิ ม ที่ ถู ก ควบคุ มโดยสมาชิ ก กลายเป็ นรู ปแบบบริ ษ ทั มหาชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรเชื่ อมโยงกันเป็ นกลุ่มใหญ่ท้ งั ใน
ระดับภูมิภาค และข้ามภูมิภาค
ในกรณี ป ระเทศไทย พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ใ ดด าเนิ น
กิ จการแข่งกับ ตลท. จึงยังไม่มี ATS ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การที่ ตลท. ไม่มีคู่แข่งใน
ประเทศไทยมิได้หมายความว่าไม่ตอ้ งแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ นอกประเทศในการดึงดูด
ความสนใจของผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการระดมทุนของบริ ษทั ไทย ในการนี้ คณะกรรมการ
พัฒ นาตลาดทุ น ไทยที่ มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เป็ นประธาน ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความ
จาเป็ นต้องปรับโครงสร้าง ตลท. เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ นอกประเทศได้
จึงได้เสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. เพื่อเปิ ดให้มีการแข่งขันในธุ รกิ จตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อปรับ
โครงสร้าง ตลท. โดยเป็ นหนึ่งในมาตรการหลักของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ในเดือนพฤศจิกายน 2009 และในเดือนพฤษภาคม 2010 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็ นชอบในหลักการของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในปี 2012 กระทรวงการคลัง
ภายใต้รัฐบาลใหม่ไ ด้ขอถอนร่ างกฎหมายเพื่ อแปรสภาพตลาดหลักทรั พย์ซ่ ึ งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกากลับมาทบทวนใหม่
ในตลาดทุ น ทั่ว ไปยัง มี ห ลัก ทรั พ ย์บ างประเภทที่ ไ ม่ นิ ย มซื้ อ ขายใน
organized market ดังจะเห็ นได้จากประสบการณ์ ของประเทศไทยในการพัฒนาตลาดซื้ อขาย
ตราสารหนี้ที่มีความพยายามหลายครั้งในการจัดตั้ง organized market เริ่ มจากการจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขาย
ตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Dealing Centre: ThaiBDC) ในปี 1997 แต่การซื้ อขายส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
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การซื้ อขายระหว่างผูค้ า้ และผูล้ งทุนสถาบัน ซึ่งอาจอาศัยข้อมูลจาก ThaiBDC และผูใ้ ห้บริ การข้อมูล
อื่น ๆ และเจรจาต่อรองกันเอง ในปี 2005 ThaiBDC จึงปรับสถานะเป็ นสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA) เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการซื้ อ
ขายตราสารหนี้และการเป็ นศูนย์ขอ้ มูลตราสารหนี้ ส่ วนตลท. ซึ่ งได้เปิ ดกระดานซื้ อขายตราสารหนี้
แบบจับคู่ (Bond Electronic Exchange: BEX) ในปี 2003 ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ และเมื่อต่อมา
ภายหลังได้รับซื้ อระบบการซื้ อขายตราสารหนี้ แบบเจรจาต่อรองของ ThaiBDC มาดาเนิ นการต่อใน
ชื่ อ FIRSTS ก็ยงั มี ปริ มาณซื้ อขายในสัดส่ วนน้อย โดยมี สัดส่ วนเพียงร้ อยละ 10 ของการซื้ อขาย
ทั้งหมดเท่านั้น
ตารางที่ 9 : ข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์ ไทยและตลาดหลักทรั พย์ อนื่ ๆ ในภูมิภาค ณ มกราคม 2012

มูลค่าตลาดของบริ ษทั จดทะเบียน
โดยรวม (market capitalization)
(ล้านล้านบาท)
จานวนบริ ษทั จดทะเบียน
มูลค่าบริ ษทั จดทะเบียนโดยเฉลี่ย
(หมื่นล้านบาท)
อัตราเงินปั นผลตอบแทน
(dividend yield)
อัตราการซื้ อขายหมุนเวียน
(turnover ratio)
ที่มา : ตลท.

ไทย (ตลท.)
8.9

มาเลเซีย
13.2

สิ งคโปร์
20.4

อินโดนีเซีย
12.5

545
1.6

937
1.4

772
2.6

442
2.8

3.7%

3.3%

3.6%

2.0%

61%

28%

46%

19%

จากข้อมูล ในตารางที่ 9 จะเห็ นได้ว่า ตลท. เป็ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ มี
ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรั พย์แห่ งอื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้งในแง่ ของมูลค่าตลาดของบริ ษทั
จดทะเบียนโดยรวม และโดยเฉลี่ย ซึ่ งจะส่ งผลให้ ตลท. และตลาดทุนของไทยในภาพรวมไม่เป็ นที่
สนใจของผูล้ งทุนสถาบันขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เนื่ องจาก ตลท. มีทางเลื อกในการลงทุนน้อย
และบริ ษทั จดทะเบียนส่ วนใหญ่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง อิ นโดนี เซี ย ที่ มี มู ล ค่ า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นเฉลี่ ย สู งที่ สุ ดในอาเซี ย น อย่า งไรก็ ดี ถึ ง แม้ว่า ตลท.
จะมี ขนาดเล็ก แต่ก็เป็ นตลาดหลักทรั พย์ที่มี อตั ราเงิ นปั นผลตอบแทนสู งที่ สุดในอาเซี ยน และมี
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อัตราการซื้ อขายหมุนเวียนมากที่สุดด้วย ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ยงั ทาให้ ตลท. ยังคงความน่ าสนใจอยู่ใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี เป็ นที่น่าสังเกตว่าอัตราซื้ อขายหมุนเวียนที่สูงนั้นเกิดจากฐานผูล้ งทุนรายย่อย
เป็ นหลัก

3.2.2 ผู้ให้ บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Post-trade service
provider)
บริ การหลังการซื้ อขายหลักทรั พย์ได้แก่ การชาระราคา และส่ งมอบ
หลักทรั พย์ การเป็ นศูนย์รับฝากและนายทะเบี ยนหลักทรั พย์ ซึ่ งเป็ นบริ การโครงสร้ างพื้นฐานที่
สาคัญมากของตลาดทุน เนื่ องจากผูล้ งทุนต้องการความมัน่ ใจว่าการซื้ อขายที่เกิ ดขึ้นจะมีการชาระ
ราคา และส่ ง มอบตามที่ ตกลงกันไว้ตามเวลาที่ ก าหนด และมี ก ระบวนการโอน และเก็ บ รั ก ษา
ที่สะดวกปลอดภัย
สาหรับผูใ้ ห้บริ การหลังการซื้ อขายหลักทรัพย์ในไทย เริ่ มแรกนั้น ตลท.
เป็ นผูด้ าเนิ นการ และต่อมาในปี 1994 ได้ต้ งั บริ ษทั ลูกเพื่อดาเนิ นการเรื่ องนี้ คือ บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์
เมื่ อมี การจัดตั้ง TFEX ในปี 2004 จึ งได้มีการจัดตั้งบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
ทาหน้าที่ชาระราคาและส่ งมอบสาหรับทั้งหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากหลักทรัพย์เดียวกันอาจมีการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์และ ATS มากกว่า 1 แห่ ง จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาให้ระบบชาระราคา และส่ งมอบที่
มีอยูห่ ลายระบบสามารถเชื่ อมโยงกันได้ (interoperable) เพื่อให้ผลู้ งทุนมีความสะดวกในการเลือก
ระบบซื้ อขายและระบบชาระราคาและส่ งมอบตามความต้องการของตน

3.3 ผู้ให้ บริการอืน่ ๆ
นอกเหนื อจากผูใ้ ห้บริ การข้างต้นแล้ว ในตลาดทุนยังมีผใู้ ห้บริ การประเภท
อื่น ๆ ที่มีหน้าที่ที่สาคัญเช่นกัน เช่น
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน (financial advisor) เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาการ
ระดมทุนในตลาดทุน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผูอ้ อกหลักทรัพย์ตลอดจนจัดเตรี ยมเอกสาร
ในการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการเสนอขายต่อประชาชน ภายใต้กฎกติกาที่หน่วยงานกากับ
ดูแลตลาดทุนกาหนด โดยปั จจุบนั มีผทู้ าหน้าที่ที่ปรึ กษาทางการเงินรวมทั้งหมด 66 ราย แบ่งเป็ น
ธนาคารพาณิ ชย์ 9 แห่ง บริ ษทั หลักทรัพย์ 27 แห่ง และที่ปรึ กษาอิสระ 30 แห่ง
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ (credit rating agency: CRA) คือบริ ษทั
ซึ่ งทาหน้าที่ ให้บริ การจัดอันดับคุ ณภาพและความเสี่ ยงของตราสารประเภทหนี้ หรื อของบริ ษทั
หรื อองค์การต่าง ๆ โดยในการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อของตราสารหนี้ CRA จะพิจารณาระดับ
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ความสามารถของบริ ษ ทั ผูอ้ อกตราสารที่ จะช าระคื นเงิ นต้นและช าระดอกเบี้ ย ได้ตามเวลาและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ผลการจัดอันดับจะเผยแพร่ ให้คนทัว่ ไปได้ทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนหรื อประโยชน์อย่างอื่น อันดับความน่าเชื่ อถือจะแสดงเป็ นสัญลักษณ์ ตวั อักษรเริ่ มจากความ
น่ าเชื่ อถื อระดับ สู งสุ ดไปจนถึ งระดับต่ าสุ ด โดยปั จจุบนั สานักงาน ก.ล.ต. ได้ใ ห้ความเห็ นชอบ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจานวน 2 ราย ได้แก่ บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
และบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด

ระบบกากับดูแลตลาดทุน และมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง
หากพิจารณาถึ งประวัติของตลาดทุนทัว่ โลกจะพบว่า ส่ วนใหญ่การจัดตั้งหน่ วยงาน
ก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น จะเกิ ด ขึ้ นภายหลัง การมี อ ยู่ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตัว อย่ า งเช่ น ในกรณี
สหรัฐอเมริ กา US SEC นั้นถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1933 เพื่อกอบกูค้ วามเชื่ อมัน่ ของผูล้ งทุนภายหลังจาก
เหตุการณ์การตกต่าของดัชนีตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ครั้งใหญ่ในช่วงวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้ง
ใหญ่ในปี 1929 ในกรณี ของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน สานักงาน ก.ล.ต. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1992
ซึ่ งนับว่าเป็ นเวลานานเกื อบ 30 ปี หลังจากที่ประเทศไทยมีตลาดหุ ้นกรุ งเทพในปี 1962 และ 18 ปี
หลังมี ตลท. ในปี 1974
การจัดตั้งสานักงาน ก.ล.ต. เกิ ดขึ้ นจากการมี ผลใช้บ งั คับ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพ ย์
ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาการกระจัดกระจายของอานาจหน้าที่และบทบาทในการกากับ
ดู แ ลตลาดทุ น ที่ มี อ ยู่ ใ นหลายหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ชย์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง ตลท. ถึ ง แม้ ว่ า เมื่ อ มี พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ ใ นปี 1992
กระทรวงการคลัง ยัง คงมี บ ทบาทหน้า ที่ อยู่ เช่ น การออกใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์
อย่างไรก็ดี การดาเนินการดังกล่าวก็จะต้องมีความเห็นของสานักงาน ก.ล.ต. ควบคู่ไปด้วยเสมอ
ส านัก งาน ก.ล.ต. ในยุ ค แรกมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เป็ นประธาน
ต่อมาได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ในปี 2008 และได้กาหนดให้ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็ นบุคคลที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง นอกจากนี้
มีกรรมการโดยตาแหน่ ง อันประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และยังมี ก รรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
แต่ ง ตั้ง จ านวน 4-6 คน โดยเป็ นผู้มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้า นกฎหมาย บัญ ชี การเงิ น
นอกจากนี้ มีเลขาธิการ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ส านั ก งาน ก.ล.ต. ในฐานะผู ้ก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ครอบคลุ ม การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ การครอบง ากิ จการ (takeover) การก ากับ ธุ รกิ จ
หลักทรั พย์และธุ รกิ จจัดการลงทุ น การกากับ ตลาดหลักทรั พย์และองค์กรที่ เกี่ ย วเนื่ อง รวมทั้ง มี
หน้าที่ในการตรวจสอบการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยมีเป้ าหมาย
หลัก 4 ข้อ ได้แก่
1. ดูแลรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของตลาดทุน
2. คุม้ ครองผูล้ งทุน
3. เอื้ออานวยให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุน
4. ส่ งเสริ มการแข่งขัน

1. การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากลว่ า ด้ ว ยการก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น ของ
สานักงาน ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานในการกากับดู แล
ตลาดทุนที่เป็ นสากล เพื่อนามาใช้เป็ นหลักในการออกและบังคับใช้กฎเกณฑ์การกากับดูแลตลาด
ทุ นไทย หลัก สากลที่ ว่า หมายถึ ง มาตรฐานของ International Organization of Securities
Commissions หรื อ IOSCO ซึ่ งถือเป็ นหน่วยงานสากลที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มหน่วยงานกากับ
ดู แลตลาดทุ นทัว่ โลก และเป็ นหน่ วยงานที่ มีบทบาทในการกาหนดมาตรฐาน (standard setter)
ในด้านตลาดทุน เทียบเคียงได้กบั บทบาทของ Basel Committee on Banking Supervision หรื อ
BCBS (ด้านธนาคารพาณิ ชย์) และ International Association of Insurance Supervisors หรื อ IAIS
(ด้านประกันภัย) ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับโลก
IOSCO ก่อตั้งในปี 1983 เพื่อเป็ นเวทีสาหรับความร่ วมมือของหน่วยงานกากับดูแล
ตลาดทุนทัว่ โลก ปั จจุบนั IOSCO มีสมาชิ กมากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก ซึ่ งมีบทบาทกากับดูแลที่
ครอบคลุ มมากกว่าร้ อยละ 90 ของตลาดทุนโลก ปั จจุบนั IOSCO มีสานักงานตั้งอยู่ที่กรุ งมาดริ ด
ประเทศสเปน
สานักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าเป็ นสมาชิกประเภท ordinary member ของ IOSCO ตั้งแต่
ที่เริ่ มจัดตั้งสานักงาน (ปี 1992) ซึ่ งเป็ นการเข้าเป็ นสมาชิ กแทนที่ ตลท. ที่เป็ นอยู่เดิมตั้งแต่ปี 1990
และเป็ นผลให้ ตลท. เปลี่ยนสมาชิกภาพเป็ น affiliate member นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา

2. วัตถุประสงค์ และหลักการในการกากับดูแลตลาดทุนของ IOSCO
นับ ตั้งแต่ จดั ตั้ง องค์ก ร IOSCO ได้จดั ให้มี การศึ กษาและจัดท าแนวปฏิ บตั ิ ที่ ดี
(best practices) เพื่อการกากับดูแลตลาดทุนที่เป็ นสากลเพื่อเป็ นแนวทางให้สมาชิ กนาไปปรับใช้ใน
การกากับดูแลตลาดทุนของตน และต่อมาในปี 1998 IOSCO ได้มีการจัดทา IOSCO’s Objectives
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and Principles of Securities Regulation ซึ่ งเป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์และหลักการในการกากับ
ดูแลตลาดทุนที่เป็ นสากลของ IOSCO ซึ่ งให้ความสาคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 การให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
2.2 การดูแลให้ตลาดทุนมีความเป็ นธรรมมีประสิ ทธิ ภาพและมีความโปร่ งใส
2.3 การลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม
IOSCO’s Objectives and Principles ที่ออกในปี 1998 ประกอบไปด้วยมาตรฐาน
(เรี ยกว่าเป็ น high-level global standards) จานวน 30 ข้อ ซึ่ งได้ถูกจัดแบ่งไว้เป็ น 8 กลุ่ม ได้แก่
1. หน่ วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลตลาดทุน 2. องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทกากับดูแลใน
ตลาดทุน 3. การบังคับใช้กฎหมาย 4. ความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการตรวจสอบการกระทาผิด
และการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล 5. การก ากับ ผู ้อ อกหลัก ทรั พ ย์ 6. การจัด การกองทุ น รวม
7. การกากับผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ และ 8. การกากับตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งระบบการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ซึ่ ง IOSCO ประสงค์จะให้สมาชิ กได้มีการนามาตรฐานเหล่านี้ ไป
พิจารณาปรับใช้ เพื่อให้ตลาดทุนของตนมีระบบการกากับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนาไปสู่ การมี
ระบบการเงินที่มนั่ คง

3. สาระสาคัญของมาตรฐานในกลุ่มต่ าง ๆ
3.1 หน่ วยงานภาครัฐทีม่ หี น้ าทีก่ ากับดูแลตลาดทุน (Regulator)
ในแต่ ล ะประเทศควรมี ก ฎหมายก าหนดความรั บ ผิดชอบและอานาจของ
หน่ วยงานก ากับดู แลไว้อย่างชัดเจน โดยหน่ วยงานก ากับ ดู แลจะต้องปฏิ บตั ิ หน้า ที่ อย่างมี ความ
รับผิดชอบ (accountability) และมีความเป็ นอิสระ (independence) ปราศจากการแทรกแซงจาก
การเมืองภายนอก หรื อจากกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจภายใต้การกากับดูแล นอกจากนี้ หน่วยงานกากับ
ดู แ ลควรมี อ านาจ ทรั พ ยากรและความสามารถอย่ า งเพี ย งพอ และจะต้ อ งด าเนิ น การให้ มี
กระบวนการกาหนดกฎเกณฑ์และการใช้บงั คับ ที่ ชัดเจนโดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ และมี พนักงานที่ มี
มาตรฐานทางวิชาชี พในการทางานในระดับสู ง หลี กเลี่ ยงการกระทาที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีมาตรฐานและกระบวนการควบคุมการรักษาความลับและข้อมูลส่ วนบุคคลใน
หมู่พนักงานของหน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้น

3.2 อ ง ค์ ก ร ภ า ค เ อ ก ช น ที่ มี บ ท บ า ท ก า กั บ ดู แ ล ใ น ต ล า ด ทุ น
(Self-Regulatory Organization: SRO)
ตลาดทุนที่มีการพัฒนาไปได้ระดับหนึ่ง การมีบทบาทของภาคเอกชนถือเป็ น
สิ่ งที่สาคัญต่อการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจมีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จ

48
ในหลายกรณี หน่ วยงานกากับดูแลภาครัฐมีการกาหนดหน้าที่และมอบอานาจบางส่ วนให้องค์กร
ภาคเอกชน (SRO)
มาตรฐานของ IOSCO มิได้กาหนดให้ภาครัฐในทุกประเทศต้องมีการมอบ
อานาจดังกล่ าว แต่ในกรณี ที่มี หน่ วยงานภาครั ฐก็ควรมี มาตรการกากับ ดู แล SRO ดังกล่ าวอี ก
ชั้นหนึ่งโดยดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ SROs ให้เกิดความเป็ นธรรมและมีความน่าเชื่ อถือ และควรมี
การกาหนดขอบเขตอานาจของ SROs อย่างเหมาะสมโดยคานึ งถึงขนาดและระดับพัฒนาการของ
ตลาดทุน

3.3 การใช้ บังคับกฎหมาย (Enforcement of Securities Regulation)
หน่ ว ยงานก ากับ ดู แลตลาดทุ น ควรมี ก ระบวนการติ ดตามและตรวจสอบ
และมีอานาจใช้บ งั คับกฎหมายเป็ นอย่างดี และเน้นให้ก ารใช้อานาจและกระบวนการใช้บ งั คับ
กฎหมายหลักทรัพย์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่ อถือ รวมถึงการมีกฎเกณฑ์ที่ทาให้มนั่ ใจ
ได้วา่ จะมีการติดตาม ตรวจสอบ และใช้บงั คับกฎหมายหลักทรัพย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่อถือ

3.4 ความร่ ว มมื อและการประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล
(Cooperation in Regulation)
หน่วยงานกากับดูแลมีการประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
โดยมี ก ระบวนการและขั้นตอนที่ ชัดเจนรองรั บ การแลกเปลี่ ย นข้อมูล กับ องค์ก รอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ หน่ วยงานกากับดูแลควรมีความสามารถที่จะให้ความ
ช่ วยเหลื อหน่ วยงานก ากับ ดู แลในต่ า งประเทศ เพื่ อประโยชน์ ใ นการป้ องปรามและดาเนิ นการ
กับ ผูก้ ระท าผิ ด ซึ่ ง ถื อ เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญในการให้ค วามคุ ้ม ครองผูล้ งทุ น รวมทั้ง สร้ า ง
ความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนโดยรวม

3.5 การกากับดูแลบริษทั จดทะเบียน (Issuers)
การก าหนดกฎเกณฑ์และการมาตรฐานในการเปิ ดเผยข้อมู ลของเอกสาร
ประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ชดั เจนถือเป็ นเรื่ องสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิ ดเผยรายงาน
ทางการเงินในเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดทาโดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี แ ละมาตรฐาน
การสอบบัญชี ที่ มี คุ ณภาพสู งและเป็ นไปตามหลักปฏิ บ ตั ิ ส ากล นอกจากนี้ ควรมี ก ฎเกณฑ์ก าร
รายงานเหตุ การณ์ ที่ส าคัญของบริ ษทั จดทะเบี ย นอย่า งทันท่ วงที และมี ก ารดาเนิ นการที่จาเป็ น
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
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3.6 การจัดการกองทุนรวม (Collective Investment Schemes)
หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดมาตรฐานขั้นต่า (minimum entry standard)
ของผูท้ ี่ ตอ้ งการจะประกอบธุ รกิ จ โดยมาตรฐานควรสะท้อนปั จจัยสาคัญของการประกอบธุ รกิ จ
เช่น ความพร้อมของผูป้ ระกอบการและบุคลากร ฐานะทางการเงิน และการมีระบบควบคุมภายในที่
ดี เป็ นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลควรมีการกากับและตรวจสอบการดาเนินธุ รกิจผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ อย่า งเหมาะสม และมี ก ฎเกณฑ์ ค วบคุ ม มาตรฐานในการปฏิ บ ัติ ง าน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
กระบวนการป้ องกันการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมที่ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน
นอกจากนี้ กองทุนรวมควรจะมีรูปแบบทางกฎหมาย โครงสร้างและการแยก
ทรัพย์สินที่เหมาะสม ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับนโยบายลงทุ นและความเสี่ ยง วิธีการ
ประเมิ นมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นและค่ า ธรรมเนี ย มที่ เรี ย กเก็ บ อย่า งเหมาะสมและชัดเจน และในกรณี
ที่กองทุนรวมมีการผิดนัดชาระหนี้ หรื อมีการกระทาฝ่ าฝื น ควรจะมีกฎเกณฑ์ที่ให้อานาจหน่วยงาน
กากับดูแลที่จะมีมาตรการสั่งการหรื อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น

3.7 ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (Market Intermediaries)
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ต้อ งมี โ ครงสร้ า งองค์ก รและมาตรฐานการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ เหมาะสม และมี เงิ นกองทุ นขั้นต่ า ที่ เพีย งพอโดยสะท้อนระดับความเสี่ ย งจากการ
ดาเนิ นธุ รกิจ และสามารถรองรับผลขาดทุนและประกอบการได้อย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในสภาวะ
วิกฤติของตลาด นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการเหมาะสมและให้หน่วยงานกากับดูแลทางการมีอานาจ
ในการสั่ ง การในกรณี ผูป้ ระกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ป ระสบปั ญหาผลขาดทุ นท าให้ต้องหยุดการ
ประกอบธุ รกิ จหรื อล้มละลาย เพื่อลดปั ญหาที่จะส่ งผลต่อเสถี ยรภาพของระบบและป้ องกันความ
เสี ยหายต่อลูกค้าบริ ษทั หลักทรัพย์

3.8 การซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดรอง (Secondary Market)
หน่ วยงานกากับดูแลควรมีการกาหนดเรื่ องการให้ความเห็นชอบและกากับ
ดูแลตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นเรื่ องความโปร่ งใสของการซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งครอบคลุมเรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลก่อนและหลังการซื้ อขายหลักทรัพย์อย่างทันต่อเหตุการณ์และทัว่ ถึง ระบบการซื้ อขาย
หลักทรัพย์มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรม มีการเปิ ดเผยเกณฑ์การส่ งคาสั่งซื้ อขาย ตลอดจนมีระบบ
ติ ด ตามสภาพการซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผิ ด ปกติ ห รื อเข้ า ข่ า ยการกระท าอั น ไม่ เ ป็ นธรรม
และมี มาตรการดาเนิ นการเมื่อพบการซื้ อขายที่ผิดปกติ รวมทั้งให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานกากับดู แล
ของทางการ
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นอกจากนี้ มาตรฐาน IOSCO ยังเน้นให้ตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์รับ
สมาชิ กและกระบวนการรับสมาชิ กที่เป็ นธรรมและไม่เลื อกปฏิ บตั ิ และมีหลักเกณฑ์ในการรับจด
ทะเบียนหลักทรัพย์และการออกสิ นค้าใหม่ที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสาคัญกับการจัดการธุ รกรรม
การซื้ อขายหรื อฐานะลงทุ นคงค้างที่มีขนาดใหญ่ และควบคุ มผลเสี ยหายจากการผิดนัดชาระหนี้
หรื อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพของตลาด

4. การปรับปรุง IOSCO Objectives และ Principles
ในช่ ว งภายหลั ง วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในช่ ว งปี 2007-2008
IOSCO
ได้มีการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤติ และนาไปสู่ การปรับปรุ งมาตรฐาน IOSCO ครั้งสาคัญใน
ปี 2010 โดยมีการเพิ่มมาตรฐานใหม่ในเรื่ องสาคัญ ได้แก่ 1. การป้ องกันการเกิดความเสี่ ยงต่อระบบ
(systemic risks) 2. การทบทวนขอบเขตของระบบกากับดูแลเพื่อให้มีความครอบคลุม (perimeter
of regulations) 3. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interests) 4. การกากับดูแล
ผูส้ อบบัญชีภายนอก 5. ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีภายนอก 6. การกากับสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (credit rating agencies) 7. การกากับดูแลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิ งการวิเคราะห์และประเมินค่า
หลักทรัพย์แก่ผลู ้ งทุน 8. การกากับดูแลกองทุนประเภท hedge fund ซึ่ งการเพิ่มมาตรฐานดังกล่าว
ทาให้ปัจจุบนั มาตรฐาน IOSCO มีจานวนเพิ่มขึ้นจาก 30 ข้อ เป็ น 38 ข้อ ภายใน 9 กลุ่มหัวข้อ
สาระสาคัญของมาตรฐานที่เพิ่มเติมในปี 2010 มีดงั นี้

4.1 การป้ องกันการเกิดความเสี่ ยงต่ อระบบ (systemic risks)
วิ ก ฤติ ก ารทางการเงิ น สะท้อ นให้ เ ห็ น ความส าคัญ ของความร่ ว มมื อ เพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ ย งต่ อระบบ หน่ วยงานก ากับดู แลจึ ง ควรมี หน้าที่ และมี บทบาทในการวิเคราะห์
ติ ดตามและจัดการ เพื่อป้ องกันความเสี่ ย งดัง กล่ า วอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพโดยมี ก ลไกเครื่ องมื อที่
สามารถรับมือกับความซับซ้อนของตลาดการเงิ น และมีการสร้างกลไกความร่ วมมือ และช่องทาง
ในการประสานงานและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับเสถี ยรภาพของระบบ
การเงิ น ของประเทศ เช่ น ธนาคารกลางหรื อหน่ วยงานก ากับ ดู แ ลธนาคารพาณิ ช ย์ และบริ ษ ัท
ประกันภัย เพื่อให้การจัดการความเสี่ ยงในภาพรวมมีประสิ ทธิภาพ

4.2 การทบทวนขอบเขตของระบบก ากับ ดู แ ลอย่ า งสม่า เสมอเพื่อ ให้
มีความครอบคลุม (perimeter of regulations)
หน่ วยงานกากับดูแลจาเป็ นต้องมีระบบการทบทวนและปรับปรุ งกฎเกณฑ์
กากับดูแลตลาดทุนอยูเ่ สมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า ระบบที่มีอยูม่ ีความครอบคลุมการทาธุ รกรรม
ในตลาดทุนอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาด รวมถึงระบบการคุม้ ครองผูล้ งทุน
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4.3 การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (conflict of interests)
หน่วยงานกากับดูแลจาเป็ นต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และกาหนดกฎเกณฑ์
เพื่อจัดการปั ญหาด้านความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่ เกิ ดขึ้ นในตลาดทุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่
เกี่ ยวข้องกับผูอ้ อกหลักทรั พย์ ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จหลักทรั พย์ท้ งั ที่ อยู่และไม่อยู่ภายใต้ระบบ
กากับดูแล

4.4 การกากับดูแลผู้สอบบัญชีภายนอก
ตลาดทุ น ที่ ดี จ าเป็ นต้อ งมี ร ะบบการก ากับ ดู แ ลผู ้ส อบบัญ ชี ภ ายนอกที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะถือว่ามีส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงินที่
บริ ษทั จดทะเบียนได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ ดังนั้น ระบบกากับดูแลจึงควรทาให้การปฏิบตั ิงานด้านการ
สอบบัญชีเป็ นไปตามมาตรฐานสากล

4.5 ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก
การทาหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี ภายนอกจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็ นอิสระจาก
อิทธิ พล การครอบงา หรื อความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการทาหน้าที่อย่างเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชีภายนอก

4.6 การกากับสถาบั น การจั ด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ (credit rating
agencies)
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือมีบทบาทสาคัญมากเนื่ องจากผลการจัด
อันดับความน่าเชื่ อถือได้ถูกนาไปใช้เป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุนทั้งประเภท
สถาบันและผูล้ งทุนรายย่อย ตลอดจนนาไปใช้เพื่อกาหนดสัดส่ วนการลงทุนและการคานวณภายใต้
หลักเกณฑ์ดารงเงินกองทุนของบริ ษทั หลักทรัพย์ เป็ นต้น ดังนั้น หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนควร
มีบทบาทในฐานะผูก้ ากับดูแลสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ เพื่อให้เกิ ดมาตรฐานในธุ รกิ จ
ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นในกระบวนการจัดอันดับ รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบอย่างครบถ้วน

4.7 การกากับดูแลผู้ให้ ข้อมูลเชิงการวิเคราะห์ และประเมินค่ า หลักทรั พ ย์
แก่ผู้ลงทุน
เนื่ องจากในปั จจุ บนั บริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ ผูล้ งทุ นเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ และ
ประเมิ น ค่ า หลัก ทรั พ ย์มี บ ทบาทอย่า งยิ่ ง ในการก าหนดแนวทางการลงทุ น ของผูล้ งทุ น ทั่ว ไป
ตลาดทุนที่มีระบบกฎเกณฑ์ที่พ่ ึงพาข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินค่าหลักทรัพย์จึงเผชิ ญกับความ
เสี่ ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูล้ งทุนในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การ
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อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นธรรม (unbiased and independent advice) ต่อผูล้ งทุน
ดังนั้น IOSCO จึงกาหนดให้หน่ วยงานกากับดูแลต้องจัดให้มีระบบกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การข้อมูล
ดังกล่าวที่มีประสิ ทธิ ภาพ

4.8 การกากับดูแลกองทุนประเภท hedge fund
ในช่ วงที่ผา่ นมากองทุนประเภท hedge fund มักไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่ องจากเป็ นกองทุนที่ระดมทุนจากกลุ่มผูล้ งทุนที่มีฐานะในวงที่ค่อนข้างจากัด
และมักเป็ นกลุ่มผูล้ งทุนที่มีความรู ้ เกี่ยวกับการลงทุน กองทุน hedge fund มักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่ หลากหลาย ยอมรั บ ความเสี่ ย งได้มากเพื่ อโอกาสในการได้รับ ผลตอบแทนที่ สู ง อย่า งไรก็ ดี
ในระยะหลัง hedge fund เริ่ มมีบทบาทต่อเสถียรภาพของตลาดทุนทัว่ โลกมากยิ่งขึ้น IOSCO จึงได้
กาหนดมาตรฐานเพื่อเน้นให้หน่วยงานกากับดูแลที่มิได้กากับดูแล hedge fund (รวมถึง hedge fund
manager) ควรไปดาเนิ นการให้มีระบบที่เหมาะสม โดยเน้นที่การมีระบบจัดการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุนที่เพียงพอ มีระบบการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิ บตั ิที่ดี นอกจากนี้ ควรมี ความร่ วมมื อระหว่างประเทศเพื่อการกากับดู แล hedge fund และ
ลดความเสี่ ยงต่อระบบการเงินของโลก
นอกจากการเพิ่มมาตรฐานเรื่ องใหม่ดงั ที่ กล่ าวข้างต้นแล้ว IOSCO ยังได้มีการ
ปรั บปรุ งเนื้ อหาบางส่ วนของมาตรฐานเดิ ม เช่ น มาตรฐานด้านการเปิ ดเผยข้อมูลซึ่ งอยู่ในหมวด
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (issuer) ปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งโดยเน้นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ ยวข้องในการออกหลักทรั พย์ประเภทที่ มีความซับซ้อน เช่ น หลักทรั พย์ที่เกิ ดจากการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (securitization process) เป็ นต้น โดยอาศัยบทเรี ยนจาก sub-prime crisis
ในสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นต้นเหตุหนึ่งของวิกฤติการเงินโลกครั้งที่ผา่ นมา

5. มาตรฐานของ IOSCO ในด้ านความร่ วมมือและประสานงานในการ
กากับดูแล
ตามที่กล่ าวข้างต้น ตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์กร IOSCO ได้ให้ความสาคัญกับการ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ และประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แ ล เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
การให้ความช่ วยเหลื อด้า นการตรวจสอบการกระท าผิด รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก มี การจัดท า
ข้อตกลงว่าด้วยการให้ความร่ วมมือดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อมาในปี 2002 IOSCO ได้มีการยกระดับกลไกการดาเนินการในการให้ความ
ร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ก่ อ การร้ า ย
ในสหรัฐอเมริ กาในปี 2001 โดย IOSCO ได้จดั ทาข้อตกลงสาหรับการให้ความร่ วมมือแบบพหุ ภาคี
ภายใต้ชื่อ IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and
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Cooperation and the Exchange of Information หรื อ IOSCO MMoU ซึ่ งนับเป็ นความสาเร็ จสาคัญ
ของ IOSCO ในการเสริ มสร้ างกลไกเพื่อการป้ องปรามและดาเนิ นการกับผูก้ ระท าผิดเกี่ ยวกับ
หลักทรัพย์อย่างจริ งจัง
เมื่อ IOSCO ได้มีการจัดทา IOSCO MMoU เสร็ จสมบูรณ์ในปี 2002 IOSCO
ได้มีขอ้ กาหนดให้สมาชิก IOSCO ต้องเข้าร่ วมเป็ นภาคีใน MMoU ดังกล่าวตามกรอบเวลาที่กาหนด
ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวถื อว่าได้รับผลสาเร็ จในระดับดี มาก โดยสะท้อนได้จากจานวนประเทศ
สมาชิ กที่ เข้าร่ วมเป็ นภาคี มีจานวน 82 ราย หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 71 ของสมาชิ กประเภท ordinary
member หรื อ affiliate member 115 รายในปี 2011 และในปั จจุบนั IOSCO ได้กาหนดเงื่อนไขการ
รับสมาชิกใหม่ให้ครอบคลุมการต้องเข้าร่ วมเป็ นภาคีใน IOSCO MMoU ด้วย
ในกรณี ของประเทศไทย ในปี ที่ IOSCO ได้มีการจัดทา IOSCO MMoU พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ มิได้มีบทบัญญัติที่ให้อานาจสานักงานในการให้ความช่ วยเหลื อในการตรวจสอบการ
กระท าผิ ด แก่ ห น่ ว ยงานในต่ า งประเทศได้ จึ ง มี ผ ลให้ ส านัก งานถู ก จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ประเทศที่ มี
ความจานงที่จะเข้าร่ วมเป็ นภาคีแต่ยงั ติดขัดในข้อกฎหมายที่ทาให้ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของ IOSCO MMoU ดังกล่าวได้ แต่ต่อมาสานักงาน ก.ล.ต. ได้มีการเสนอแก้ไขปรับปรุ ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ ในปี 2008 ซึ่ งทาให้ให้สานักงานได้รับความเห็นชอบให้เข้าเป็ นภาคีในปี เดียวกัน
ในปั จจุบนั ประเทศอาเซี ยนนอกเหนื อจากไทยที่เข้าเป็ นภาคีใน IOSCO MMoU
ได้แก่ มาเลเซี ย และสิ งคโปร์

6. การประเมิ น ระบบการก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น ของไทยและอาเซี ย นตาม
มาตรฐานของ IOSCO
สานักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าร่ วมในโครงการประเมิ นมาตรฐานการกากับ ดู แลตาม
โครงการประเมินตนเองของ IOSCO (IOSCO Assisted Self-Assessment Program) ในปี 2004
และต่อมาได้เข้าร่ วมในโครงการประเมินการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสากลของภาคการเงิ น (FSAP)
โดย IMF และ WB ร่ วมกับ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในปี 2007 โดยการประเมิ น FSAP
ด้านตลาดทุน (ซึ่ งใช้มาตรฐาน IOSCO เป็ นหลัก) ปรากฏว่า จากมาตรฐานของ IOSCO ทั้งหมด
30 ข้อ (มาตรฐานฉบับปี 2003) ไทยได้รับผลประเมินในระดับดี (fully implemented หรื อ broadly
implemented) จานวน 21 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 70 ของมาตรฐานทั้งหมด ทั้งนี้ ส่ วนที่อยูใ่ นระดับ
ที่ตอ้ งปรับปรุ ง (partly implemented) จานวน 5 ข้อ และส่ วนที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่ามาตรฐาน
(not implemented) 3 ข้อ ส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดจากข้อจากัดที่ อยู่เหนื อความควบคุ มของ
สานักงาน ก.ล.ต. เช่น ข้อจากัดทางกฎหมายและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของสานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นปั ญหาที่เกิดจากข้อจากัดที่อยูเ่ หนือความควบคุมของสานักงาน ก.ล.ต. เช่น ข้อจากัดทาง
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กฎหมายและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของสานักงาน ก.ล.ต. แต่ได้นาไปสู่ การปรับปรุ ง
แก้ไ ขในเวลาต่ อ มา ทั้ง นี้ รายงานผลการประเมิ น FSAP มี เ ผยแพร่ อ ยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องIMF
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09148.pdf)

7. มาตรฐานสากลในเรื่องอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับตลาดทุน
7.1 ด้ านบรรษัทภิบาล (good corporate governance)
มาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับด้านบรรษัทภิบาลสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
คือมาตรฐานขององค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic
Cooperation and Development หรื อ OECD) โดยในปี 2547 ประเทศไทยได้มีการประเมิน
มาตรฐานในเรื่ อ งดัง กล่ า วผ่ า นการเข้า ร่ ว มโครงการของธนาคารโลก (ภายใต้ชื่ อ Corporate
Governance - Report on the Observance of Standards and Codes หรื อ CG ROSC)
การเข้า รั บ การประเมิ นดัง กล่ า วมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อให้ ผูล้ งทุ น ทั้ง ในและ
ต่างประเทศได้ทราบถึ งพัฒนาการในเรื่ องบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทยอย่างถูกต้อง ซึ่ งเกณฑ์ที่
ธนาคารโลกใช้ในการประเมิน คือ มาตรฐานของ OECD ซึ่ งเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย
6 หมวด ได้แก่ 1. โครงสร้ างพื้นฐานด้านบรรษัทภิบาล 2. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น 3. การปฏิ บตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม 4. ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั 5. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และ
6. บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั
ภาพรวมผลการประเมิ น ของประเทศไทยในครั้ งดั ง กล่ า วสอบผ่ า น
มาตรฐานสากลและอยู่ ใ นระดับ น่ า พอใจเมื่ อ เที ย บกับ ประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย กล่ า วคื อ
ผลประเมิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่ มที่ สอบผ่านตามมาตรฐานสากลแล้วร้ อยละ 70 และในส่ วน
ที่เหลื อได้นาไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ในปั จจุบนั ไทยอยู่ระหว่างการ
เข้าร่ วมโครงการประเมินในครั้งที่สองโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากธนาคารโลก ซึ่ งคาดว่าจะดาเนิ นการแล้ว
เสร็ จภายในปี 2012

7.2 ด้ านมาตรฐานการบัญชีและการกากับดูแลการสอบบัญชี
ในปี 2007 ประเทศไทยได้เข้าร่ วมโครงการของธนาคารโลกในการประเมิน
มาตรฐานการบัญชี และการกากับ ดู แลการสอบบัญชี (Accounting and Auditing ROSC :
AA ROSC) ซึ่ งการประเมิน AA ROSC มีความแตกต่างจาก CG ROSC กล่าวคือ จะเป็ นการ
ประเมินแบบ fact finding และให้ขอ้ เสนอแนะโดยไม่มีการให้คะแนน ซึ่ งข้อสังเกตและคาแนะนา
ของธนาคารโลกที่ได้จากการประเมิน AA ROSC ดังกล่าวได้นาไปสู่ การพิจารณาปรับปรุ งและ
พัฒนาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสานักงาน ก.ล.ต. ในเวลาต่อมา
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นอกจากนี้ ในปี 2011 สานักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก International
Forum of Independent Audit Regulator (IFIAR) ซึ่ งเป็ นองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศที่
เกี่ ยวข้องกับการกากับดูแลผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี โดยการเข้าร่ วมดังกล่าวจะมีส่วน
ช่วยส่ งเสริ มแนวทางในการกากับดูแลผูส้ อบบัญชีในตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ซึ่งจะทาให้ตลาดทุนและวิชาชีพบัญชีของไทยได้รับความเชื่ อมัน่ จากผูล้ งทุนทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงช่วยอานวยความสะดวกในการระดมทุนข้ามประเทศด้วย

การดาเนินงานของหน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนในเวทีอาเซียน เพือ่ เตรียมการ
เชื่อมโยงตลาดทุน
1. ความจาเป็ นในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
จากข้อมูลโครงสร้าง และระดับการพัฒนาของตลาดทุนอาเซียน และตลาดทุนไทย
เห็ นได้ว่า ตลาดทุ นอาเซี ย นส่ วนใหญ่มี ขนาดเล็ก และมี สัดส่ วนการลงทุ นของผูบ้ ริ หารกองทุ น
นานาชาติ ในระดับที่ต่ าเมื่อเที ยบกับตลาดทุนหลาย ๆ แห่ งที่พฒั นาแล้ว เช่ น สหรั ฐฯ ยุโรป หรื อ
แม้แต่ตลาดทุนของประเทศที่กาลังพัฒนา เช่น บราซิ ล รัสเซี ย อินเดีย และจีน (หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ
BRIC : Brazil, Russia, India and China) ดังนั้น การเกาะกลุ่มหรื อการดาเนิ นการร่ วมกันของตลาด
ทุนอาเซี ยนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อให้ตลาดอาเซี ยนมีขนาดใหญ่ข้ ึ น มีสภาพคล่อง และมีสินค้าทาง
การเงิ นที่ หลายหลายเพื่ อ เป็ นจุ ด สนใจของผูล้ งทุ นสถาบัน ทัว่ โลก จากแผนภาพที่ 3 เห็ นว่า
หากตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ งในอาเซี ยนมีการเชื่ อมโยงกัน สามารถส่ งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น
ถึงระดับ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ และจัดอยูใ่ นอันดับที่ 8 ของโลกสู งกว่าตลาดหลักทรัพย์ช้ นั นา
อื่น ๆ เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (TMX Group) และตลาดหลักทรัพย์เซิ นเจิ้น (Shenzhen
Stock Exchange) ที่ อยู่ในอันดับ 9 และ 10 ตามล าดับ นอกจากนี้ การเชื่ อมโยงกันของตลาด
หลักทรัพย์จะสามารถสัดส่ วนตลาดอาเซี ยนใน Asia ex Japan สู่ ระดับร้อยละ 16 ณ พฤษภาคม
2012
นอกจากนี้ การร่ วมมือกันของตลาดทุนอาเซี ยนสามารถก่อให้เปิ ดประโยชน์กบั
ตลาดทุ น อาเซี ย นในภาพรวมมากกว่า การด าเนิ น การเพื่ อ แยกกัน โตของแต่ ล ะประเทศที่ อ าจ
ก่อให้เกิ ดปั ญหา cherry picked หรื อการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งใดแห่ งหนึ่ งในอาเซี ยนถูกเลื อก
ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก เช่ น NYSE Euronext Nasdaq
OMX หรื อแม้แต่ London Stock Exchange ซึ่ งจะส่ งผลให้ตลาดหลักทรั พย์เปรี ยบเสมื อน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ลายแถวของกลุ่ ม ที่ ใ หญ่ ก ว่ า ที่ ไ ม่ มี ค วามโดดเด่ น หรื อความน่ า สนใจ
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รวมถึงการขาดอานาจต่อรองภายใต้ภาวการณ์ แข่งขันที่สูงขึ้นจากการเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จและ
การควบรวมกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ
แผนภาพที่ 3 : เปรี ยบเทียบมูลค่ าตลาดหลักทรัพย์ อาเซียนในบริบทโลก ณ พฤษภาคม 2012

หน่วย : พันล ้าน USD

ที่มา : World Federation of Exchanges
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC)
ภายในปี 2015 ที่เห็นชอบโดยผูน้ าอาเซี ยนเมื่อปี 2007 มีวตั ถุประสงค์ให้อาเซี ยนมีการรวมตัวกัน
เป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวกัน ส่ งเสริ มการเคลื่ อนย้ายแรงงาน และเงิ นทุ นได้อย่างเสรี มาก
ยิ่งขึ้น เป็ นอีกหนึ่ งเหตุผลสาคัญที่สนับสนุ นการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน เนื่ องจากตลาดทุนเป็ น
อีกหนึ่ งกลไกภายใต้ตลาดการเงินในการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จในภูมิภาคให้ดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิจในการขยายกิจการไปยังประเทศ
ต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น นอกจากนี้ การจัด ตั้ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นยัง สอดคล้ อ ง
กับนโยบายของหลาย ๆ กลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น การจัดตั้งตลาดร่ วมอเมริ กาใต้ตอนล่าง
(Southern Common Market) หรื อ Mercosur ที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเปิ ดเสรี การค้าระหว่างกัน
ในภูมิภาค เป็ นต้น
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2. ความร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น อาเซี ย นในช่ วง
เริ่มต้ น
หน่ วยงานกากับดู แลด้านตลาดทุนในประเทศอาเซี ยนได้มีการเริ่ มต้นให้มีความ
ร่ วมมือผ่านการจัดตั้ง ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ในปี 2004 เพื่อเป็ นเวทีสาหรับการ
ประชุ มและหารื องานด้านตลาดทุนของผูบ้ ริ หารหน่วยงานกากับดูแลด้านตลาดทุน (กรณี ประเทศ
ที่ ย งั ไม่ มี การจัดตั้ง ตลาดทุ น จะมี ผูแ้ ทนจากธนาคารกลางมาร่ วมประชุ ม ) ของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นทั้ง 10 ประเทศ โดยการประชุ ม ครั้ งแรกจัด ขึ้ นที่ ป ระเทศไทย โดยมี ส านัก งาน ก.ล.ต.
ทาหน้าที่ประธานการประชุม
ในระยะแรก ACMF ให้ความสาคัญกับการพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎเกณฑ์การ
กากับดูแลตลาดทุนของแต่ละประเทศและพยายามปรับปรุ งให้มีความสอดคล้องและเทียบเคียงกับ
สากลมากขึ้ น ยกตัวอย่างเช่ น เกณฑ์ดา้ นการเปิ ดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ มาตรฐาน
บัญชี คุ ณสมบัติด้านการศึ กษาและประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ติดต่อผูล้ งทุ น
ซึ่ ง นับว่า งานด้า นการเปรี ย บเที ยบและปรั บ ปรุ งกฎเกณฑ์ดัง ที่ ก ล่ าวมี ค วามสาเร็ จในระดับ หนึ่ ง
อย่า งไรก็ ดี งานที่ ไ ม่ มี ค วามคื บ หน้า อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมนั้น จะเป็ นงานที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งหรื อ
มี ผ ลกระทบต่ อตลาดทุ น แต่ มิ ไ ด้อ ยู่ใ นขอบเขตอ านาจของหน่ วยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น เช่ น
งานด้านภาษีที่ยงั มีความไม่สอดคล้องกัน กฎเกณฑ์ดา้ นการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่ยงั
มีขอ้ จากัดมาก รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ยงั ไม่เปิ ดให้ผปู ้ ระกอบการจากต่างประเทศเข้าไปประกอบ
ธุ รกิ จในประเทศตนได้อย่างเต็มที่ เป็ นต้น ซึ่ งถึ งแม้งานดังกล่ าวจะอยู่ภายใต้การดาเนิ นการของ
คณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซี ยน
(ASEAN Finance Ministers’ process) แต่เนื่ องจากความแตกต่างของระบบกฎหมายและนโยบาย
ของสมาชิกแต่ละประเทศ ทาให้ขาดการขับเคลื่อนและการดาเนินการอย่างจริ งจัง

3. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ การเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
ต่อมาภายหลัง จากที่ ผูน้ าอาเซี ย นได้ป ระกาศจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
ACMF จึงได้เสนอแนวคิ ดจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเชื่ อมโยงตลาดทุ นอาเซี ยนภายใต้ชื่อ
Implementation Plan to promote the development of an integrated capital market to achieve the
objectives of the AEC Blueprint 2015 เพื่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนภายในปี 2015 โดยได้รับ
ความช่วยเหลื อจากธนาคารพัฒนาเอเชี ย (Asian Development Bank : ADB) และได้มีการเชิ ญ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการผ่านการจัดตั้งกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Group of Experts)
อันประกอบด้วย 1. Mr. Jose Isidro Camacho รองประธานภาคพื้นเอเชี ย-แปซิ ฟิกของกลุ่มบริ ษทั
เครดิ ตสวิส และอดี ตรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลังของประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ 2. นายบรรยง
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พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) 3. Dato’ Dr. R. Thillainathan
กรรมการอิสระกลุ่มบริ ษทั Genting Berhad และกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย และ
4. Mr. Piyush Gupta ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธนาคารดีบีเอส ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าแผนดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากภาคเอกชน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง และก่อประโยชน์
ให้ ก ับ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในตลาดทุ น ทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนได้อ ย่า งเหมาะสมเท่ า เที ย มกัน
ทั้งนี้ แผนดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยนในปี 2009

4. หลักการสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ การเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
เพื่ อให้ก ารเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ย นประสบผลสาเร็ จตามความคาดหวังของ
ACMF ในการสร้างสิ นค้าตลาดทุนอาเซี ยนให้เป็ นที่น่าเชื่ อถือในสายตาผูล้ งทุนทัว่ โลก เสริ มสร้าง
ศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนอาเซี ยนให้สามารถแข่งกันกับตลาดทุนหลัก ๆ ที่สาคัญใน
ภูมิภาคอื่น ๆ อานวยความสะดวกให้ภาคธุ รกิ จสามารถเข้าถึ งแหล่งทุ นที่ กว้างขึ้นในหมู่สมาชิ ก
อาเซี ยนด้วยกัน ในขณะเดียวกันผูล้ งทุนก็มีทางเลือกที่หลากหลายโดยสามารถเข้าถึงสิ นค้าตลาดทุน
ในประเทศอื่นในอาเซี ยนได้ดว้ ยช่องทางที่สะดวกมากขึ้น ACMF ร่ วมกับ ADB และภาคเอกชน
จึงได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนโดยเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้ างความน่าเชื่ อถื อในสิ นค้าตลาดทุนอาเซี ยน 2. การพัฒนา
กฎเกณฑ์ในการกากับดู แลตลาดทุ นให้เป็ นสากล 3. การสร้ างระบบการยอมรั บซึ่ งกันและกัน
(mutual recognition) ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนในอาเซี ยน และ 4. การส่ งเสริ มช่องทาง
การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ในอาเซี ยนให้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การสร้ างความน่ าเชื่อถือในสิ นค้ าตลาดทุนอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนมีเป้ าหมายในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กบั สิ นค้าตลาดทุนของอาเซี ยนให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในระดับสากล โดยจะให้
ความสาคัญกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ซึ่ งแนวทางหนึ่ งได้แก่
การริ เริ่ มให้มีการประเมินมาตรฐาน corporate governance ของบริ ษทั จดทะเบียนในระดับภูมิภาค
โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานของ Organization for Economic Co-operation and Development : OECD
ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่ งจะประเมินโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานกากับ
ดูแลตลาดทุนอาเซี ยน นอกจากนี้ แผนฯ ยังส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนได้มีการคิดค้นเพื่อนาเสนอสิ นค้า
และบริ การใหม่ ๆ ต่อผูล้ งทุนในภูมิภาคให้มากขึ้นอีกด้วย ในขณะที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน
แต่ละประเทศก็ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องเพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาสิ นค้า
และบริ การใหม่ ๆ เพื่อนาไปสู่ การเสริ มสร้างศักยภาพในการประกอบธุ รกิจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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4.2 การพัฒนากฎเกณฑ์ ในการกากับดูแลตลาดทุนให้ เป็ นสากล
จากที่กล่าวมาข้างต้น IOSCO เป็ นผูอ้ อกมาตรฐานการกากับดูแลตลาดทุนใน
ระดับสากล การปรั บปรุ งมาตรฐานการกากับดู แลในตลาดทุ นอาเซี ยนให้สอดคล้องกับ IOSCO
จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ในการนี้ แผนฯ จึงเน้นให้แต่ละประเทศไปดาเนิ นการแก้ไขกฎเกณฑ์ภายในของ
ตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ IOSCO นอกจากนี้ ยังกระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกที่ยงั ไม่ได้เข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิกของ IOSCO และเข้าร่ วมเป็ นภาคีใน IOSCO MMoU ไปพิจารณาดาเนิ นการเข้าร่ วม
เนื่ องจากจะเป็ นสิ่ งสะท้อนความมีมาตรฐานของหน่ วยงานและระบบการกากับดูแลตลาดทุนของ
ประเทศตน

4.3 การสร้ างระบบการยอมรั บซึ่ งกันและกัน (mutual recognition)
ในอาเซียน
เพื่ อให้ก ารเชื่ อมโยงตลาดทุ นสามารถดาเนิ นการได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ จึ ง มี เ ป้ าหมายในการสร้ า งระบบการยอมรั บ กฎกติ ก าระหว่ า งกัน (mutual
recognition หรื อ MR) เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการทางาน อย่างไรก็ดี การยอมรับกฎกติกาจะเป็ นไป
ได้ น้ ั นส่ วนหนึ่ งจะขึ้ นอยู่ ก ั บ การที่ แ ต่ ล ะประเทศมี ก ฎเกณฑ์ ที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งกั น ได้
และสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง
งานของ ACMF ที่เป็ นไปตามระบบ MR ได้แก่
4.3.1 การจัดทากฎเกณฑ์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลประกอบการเสนอ
ขายหุ ้นและตราสารหนี้ แบบไม่ซับซ้อน (ASEAN disclosure standard) ซึ่ งดาเนิ นการแล้วเสร็ จ
ตั้งแต่ปี 2008 และมีสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ที่ได้ประกาศใช้
กฎเกณฑ์กลางดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2009 และในปั จจุบนั ACMF อยูร่ ะหว่างจัดระบบ MR ในเรื่ อง
ดังกล่าว โดยมีเป้ าหมายให้เอกสารประกอบการขายหลักทรั พย์ (prospectus) ที่ ได้จดั ทาขึ้นตาม
ASEAN disclosure standard และได้รับการพิจารณาอนุ ญาตจากหน่วยงานกากับดูแลในอาเซี ยนให้
ใช้ในตลาดทุ นของตนได้แล้ว สามารถนาไปใช้ในการเสนอขายหลัก ทรั พย์ใ นตลาดทุนอื่นที่ มี
ข้อตกลงร่ วมกันได้โดยไม่ตอ้ งไปยื่นขออนุ มตั ิซ้ าซ้อนอีก ทั้งนี้ ระบบ MR ในเรื่ องนี้ มีเป้ าหมายว่า
จะแล้วเสร็ จภายในปี 2012 นี้
4.3.2 การเปิ ดให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยนแห่ งหนึ่ ง
สามารถไปยื่นคาขอเพื่ อจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์อาเซี ย นอี ก แห่ งหนึ่ ง (dual secondary
listing) ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาการพิจารณาอนุ ญาตที่รวดเร็ วยิ่งขึ้นกว่าระยะเวลาที่ใช้ทวั่ ไปใน
การพิจารณา โดยประเทศไทย มาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ได้บรรลุขอ้ ตกลงในเรื่ องนี้ โดยจะพิจารณาคา
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ขอภายในระยะเวลา 35 วันท าการ (เปรี ย บเที ยบกับ ระยะเวลาปกติที่ อาจใช้มากถึ ง 16 สัปดาห์ )
และได้ลงนามใน MoU ร่ วมกันในเดือนมีนาคม 2012
4.3.3 การเปิ ดให้ ก องทุ น รวม (collective investment schemes
หรื อ mutual funds) ที่ไม่ซบั ซ้อนจากประเทศอาเซี ยนประเทศหนึ่ งสามารถเข้าไปเสนอขายต่อผู ้
ลงทุนในประเทศอาเซียนอีกประเทศหนึ่ งได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กาหนด เช่น กองทุนรวมนั้นต้อง
จัดตั้งโดยบริ ษทั จัดการที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด (เช่น มี track record 5 ปี ) กองทุนมีลกั ษณะ
เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ACMF กาหนด (เช่ น นโยบายการลงทุ นและสัดส่ วนการลงทุน) และได้
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลที่ กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลของประเทศที่จะไปเสนอ
ขาย เป็ นต้น โดยมีเป้ าหมายว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในปี 2012
ตามที่กล่าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่า ACMF ยังมิได้มีแนวคิดที่จะเปิ ดให้มีการเสนอ
ขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศโดยตรงแบบ single passport แต่ ACMF ได้มีการกาหนดแผนการ
อย่างเป็ นขั้นตอน กล่าวคือ มีขอ้ กาหนดให้การเสนอขายต้องกระทาผ่านสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั
หลัก ทรั พ ย์ใ นประเทศที่ จ ะไปเสนอขายซึ่ งได้รั บ อนุ ญ าตเป็ นนายหน้า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ ค้า
และจัดจ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ (ในประเภทหลัก ทรั พ ย์ที่ ตนจะเสนอขาย) เสมอ เพื่ อให้แ น่ ใ จว่า มี
ผูป้ ระเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ACMF ยังมีเป้ าหมายให้
สามารถเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันก่อนในกลางปี 2012 แล้วจึงขยายสู่ ผลู ้ งทุนทัว่ ไปในปลายปี
2012 โดยในกรณี ผลู ้ งทุนทัว่ ไป ACMF จะเปิ ดให้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ไม่ซบั ซ้อนก่อนเท่านั้น

4.4 การส่ งเสริ ม ช่ องทางการเข้ า ถึ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นอาเซี ย นให้
มากขึน้
แผนการเชื่ อมโยงระบบการซื้ อขายหลักทรั พย์มีกาหนดเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน อย่างไรก็ดี การดาเนิ นงานในด้านนี้ จะมีกลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยน (ASEAN Exchanges) เป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผลู ้ งทุนทัว่ โลกสามารถซื้ อขายหลักทรัพย์ทวั่ อาเซี ยนผ่านตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยน
ที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการแห่ ง ใดก็ ไ ด้ โดยแผนการเชื่ อ มโยงดัง กล่ า วซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ นควบคู่ ก ั บ การ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มให้สินค้ามาตรฐานอาเซี ยนเป็ นที่ยอมรับไปทัว่ โลกทั้งด้านคุ ณภาพสิ นค้า
และการเปิ ดเผยข้อมูลโดยจัดทาเว็บไซต์ ASEAN Exchanges เพื่อเป็ นศูนย์กลางข้อมูลหลักทรัพย์
จดทะเบียนของบริ ษทั ชั้นนาในภูมิภาคแก่ผลู ้ งทุนทัว่ โลกที่ตอ้ งการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia Berhad) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore
Exchange Ltd.) จะเป็ นคู่แรกที่เข้าร่ วมระบบเชื่ อมโยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ในเดือนมิถุนายน 2012

61
ส่ วนตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยมี แผนจะเข้าร่ วมในเดื อนสิ งหาคม และตลาดหลักทรั พ ย์
ฟิ ลิปปิ นส์ในช่วงปลายปี 2012

สรุป
จากข้อมูลที่นาเสนอในบทนี้สะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของตลาดทุนไทยอยูใ่ นระดับ
ที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และมีกฎเกณฑ์กากับดูแลที่ได้มาตรฐานสากล
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากพื้นฐานของตลาดทุนไทยอยูภ่ ายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการปกป้ องการทาธุ รกิจมา
โดยตลอด เช่ น การห้ามมิ ใ ห้ผูอ้ ื่ นประกอบธุ รกิ จแข่ง ขันกับ ตลท. การจากัดจานวนใบอนุ ญาต
ประกอบธุ รกิ จ การมีค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายขั้นต่ า จึงทาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยมีศกั ยภาพใน
การแข่งขันน้อยกว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จากประเทศมาเลเซี ย และสิ งคโปร์
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนจึงเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนา
กฎเกณฑ์กติกาให้มีมาตรฐานสากล และการสร้างระบบการยอมรับซึ่ งกันและกันซึ่ งมีความคืบหน้า
ในการดาเนินการในหลายเรื่ อง แต่ก็ยงั มีส่วนที่มีความคืบหน้าน้อย ได้แก่ การทาให้ประเทศสมาชิ ก
ตกลงเข้าร่ วมและปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ตกลงในกาหนดเวลาที่วางไว้ ซึ่ งอุปสรรคที่เกี่ ยวข้องใน
เรื่ องนี้จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

บทที่ 4
ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
และแนวทางดาเนินการ
บทนี้ จะกล่ าวถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคในการเชื่ อมโยงตลาดทุ นอาเซี ยนตามที่ กาหนด
ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน และนาเสนอแนวทางการดาเนินการเพื่อตอบ
โจทย์ปั ญหาและอุ ป สรรคดัง กล่ า วเพื่ อ ให้ก ารเชื่ อมโยงตลาดทุ นอาเซี ย นสามารถดาเนิ นไปได้
อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้ าหมายภายในปี 2015

ปัญหาและอุปสรรคของการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
ประเทศต่ า ง ๆ ในอาเซี ย นมี ร ะดั บ การพัฒ นาของตลาดทุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มาก
หากพิจารณาจากการจัดกลุ่มตลาดทุนในอาเซี ยนโดยบริ ษทั FTSE ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอกชนที่จดั ตั้งขึ้น
เมื่ อปี 1995 จากการร่ วมทุ นระหว่า งตลาดหลัก ทรั พ ย์ล อนดอน (London Stock Exchange)
และบริ ษ ทั ไฟแนนเชี ย ล ไทมส์ (Financial Times) ซึ่ ง จัด อัน ดับ การพัฒนาของตลาดทุ น จาก
องค์ประกอบหลายด้าน เช่น สภาพคล่องและประสิ ทธิ ภาพของระบบการซื้ อขายและชาระราคาและ
ส่ งมอบ คุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ระดับการแข่งขัน ต้นทุนการทาธุ รกรรม การมีตลาดอนุ พนั ธ์
(derivatives market) รวมทั้งมาตรฐานการกากับดูแลของทางการ จะพบว่า FTSE ได้แบ่งระดับ
การพัฒนาตลาดทุนอาเซียน 6 แห่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 10 : ระดับการพัฒนาของตลาดทุนอาเซียนโดย FTSE
Developed
 สิ งคโปร์

ที่มา : FTSE Group

Advanced Emerging Secondary Emerging
 มาเลเซีย
 ไทย




อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์

Frontier Market
 เวียดนาม
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จากตารางที่ 10 จะเห็นได้วา่ ตลาดทุนสิ งคโปร์ อยูใ่ นกลุ่มที่พฒั นาแล้วซึ่ งล้ าหน้าประเทศ
อื่ น ค่ อ นข้ า งมาก ในขณะที่ ต ลาดทุ น ไทย และมาเลเซี ย อยู่ ใ นกลุ่ ม ตลาดเกิ ด ใหม่ ช้ ั นน า
(ตลาดทุนไทยเพิ่งเลื่อนชั้นจาก secondary emerging เป็ น advanced emerging เมื่อเดือนกันยายน
2011) ส่ วนอินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ระดับรอง ในขณะที่เวียดนาม
ยัง อยู่ใ นกลุ่ ม ที่ ด้อยพัฒ นา จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า พัฒนาการของตลาดทุ น ไทยปั จ จุ บ ัน อยู่ใ นระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซี ยนด้วยกัน นอกจากนี้ อาเซี ยนยังมีตลาด
ทุนอี กหลายแห่ งที่ ยงั ไม่ได้รับการจัดอันดับเนื่ องจากเพิ่งเปิ ดตัวเมื่ อไม่นานมานี้ ได้แก่ ลาว และ
กัมพูชา ในขณะที่บางประเทศอยูร่ ะหว่างพิจารณาจัดตั้งตลาดทุน ได้แก่ พม่า และบรู ไน
ระดับพัฒนาการที่ แตกต่างกันส่ งผลให้แต่ละประเทศมีระบบกฎเกณฑ์การกากับดูแล
และมี มุมมองท่าที ต่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนที่ แตกต่างกัน ปั ญหาและอุปสรรคของการเชื่ อมโยง
ตลาดทุนอาเซียนจึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ 1. สภาพความแตกต่างของระบบกฎเกณฑ์
กากับดูแลของแต่ละประเทศที่เป็ นข้อจากัดในการที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนในประเทศต่าง ๆ
จะยอมรับการทางานของกันและกัน (mutual recognition: MR) และ 2. ท่าทีของแต่ละประเทศที่
อาจมี ความไม่มนั่ ใจว่าการเชื่ อมโยงตลาดทุ นจะส่ งผลกระทบอย่างไรต่อความมัน่ คงของระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงินตลอดจนความอยูร่ อดของอุตสาหกรรมธุ รกิจตลาดทุน

1. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้ างความยอมรับระหว่ างหน่ วยงานกากับ
ดูแลตลาดทุน (MR)
ACMF ได้ริเริ่ มจัดทา ACMF Scorecard ซึ่ งเป็ นเอกสารที่ใช้ในการประเมินความ
คืบหน้างานของ ACMF และใช้ในการรายงานต่อที่ ประชุ มรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง
อาเซี ยนเป็ นครั้ งแรกในปี 2011 ซึ่ งเอกสารดังกล่าวแสดงถึ งความคื บหน้าในการดาเนิ นงานด้าน
ต่าง ๆ ของ ACMF โดยจะเห็นว่า ส่ วนที่มีความคืบหน้าน้อยจะอยูใ่ นส่ วนที่เกี่ยวกับความสามารถ
ของประเทศสมาชิกในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อตกลงและกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน โดยหนึ่ งในสาเหตุหลักของความล่าช้าเกิดจากความ
ไม่คุน้ เคยในกระบวนการทางานและมาตรฐานกฎกติกาที่แตกต่างจากของตน ทาให้ไม่มนั่ ใจในการ
อาศัย พึ่ ง พิ ง การท างานของหน่ ว ยงานก ากับ ดู แลตลาดทุ น ในต่ า งประเทศ ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ส าคัญ
ที่จะช่วยให้ตลาดทุนสามารถเชื่ อมโยงกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่ตลาดทุน
เพียง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นตลาดที่มี พฒั นาการด้านตลาดทุนมาก
ที่สุดที่มีความเป็ นไปได้ที่จะยอมรับมาตรฐานกฎกติกาซึ่ งกันและกัน
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หลักการยอมรับกฎกติกาซึ่ งกันและกัน หมายถึง การที่หน่วยงานกากับดูแลตลาด
ทุนของ host country พร้อมที่จะยอมรับการทางานและพึ่งพิงมาตรฐานการกากับดูแลของหน่วยงาน
กากับดูแลตลาดทุนของ home country ให้มากที่สุด และกาหนดให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการเสนอขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การใน host country ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ host country เฉพาะในเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจว่าผูล้ งทุนใน host country ที่ลงทุนในสิ นค้าต่างประเทศจะได้รับความคุม้ ครองในระดับ
ที่ เหมาะสม และสิ นค้าหรื อบริ การดัง กล่ าวจะไม่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อระบบการเงิ นของ host
country
อนึ่ ง การที่หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนของ host country จะยอมรับกฎกติกา
ซึ่ งกันและกันจะต้องมีความมัน่ ใจใน 4 ด้าน ดังนี้

1.1 กฎกติกาทีเ่ กีย่ วข้ องของทั้ง 2 ประเทศสามารถเทียบเคียงกันได้
การดาเนินงานของ ACMF ตลอด 5 ปี ที่ผา่ นมาพบว่าการกาหนดกฎกติกาให้
เที ย บเคี ย งกั น เป็ นประเด็ น ที่ ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น แต่ ล ะประเทศให้ ค วามส าคัญ
และพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่ องจากเกี่ ยวข้องกับผูล้ งทุนและเสถี ยรภาพของระบบการเงิ นของ
ประเทศตน ดังจะเห็ นได้ว่าในปี 2008 ACMF ได้พยายามจัดทามาตรฐานกลางสาหรับรู ปแบบ
การจัดท าหนัง สื อชี้ ชวนและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรั บ ใช้ใ นอาเซี ย นเพื่ อรองรั บ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (ASEAN standards) แต่ในขณะนั้นสมาชิ ก ACMF ไม่สามารถทาความ
ตกลงที่ครอบคลุมมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลได้ในทุก ๆ เรื่ อง จึงมีความจาเป็ นต้องเปิ ดให้สมาชิ ก
กาหนดเกณฑ์เพิ่มเติม (plus standards) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์การกากับดูแลของ
แต่ละประเทศ ซึ่ งนาไปสู่ การกาหนด plus standards จานวนมาก ดังนั้น เกณฑ์กลางดังกล่าวจึงยังไม่
มีส่วนลดภาระในการจัดทาเอกสารของผูท้ ี่ตอ้ งการระดมทุนมากเท่าที่ควรในขณะนั้น โดย ACMF
ได้ใช้เวลามากถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2008-2012 ในการหาข้อสรุ ปเพื่อขจัดข้อกาหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ จนใน
ที่สุดในเดือนมีนาคม 2012 ACMF ได้บรรลุขอ้ ตกลงในการขจัด plus standards ทั้งหมดสาหรับการ
เสนอขายหุ ้น และตราสารหนี้ ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจาก ACMF Scorecard
จะเห็ นได้ว่ามี เพียง 3 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ เท่านั้นที่ ประกาศใช้ ASEAN
standards แล้ว จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถสรุ ปได้ว่าการจัดทามาตรฐานกลางที่สมาชิก ACMF
แต่ละประเทศตกลงร่ วมกันเป็ นเรื่ องที่ยากและใช้เวลานาน แต่เมื่อมีการจัดทามาตรฐานกลางแล้วก็มี
สมาชิก ACMF น้อยรายที่ประกาศใช้เกณฑ์ที่ร่วมกันจัดทาขึ้น
แม้ ACMF จะสามารถจัดทาเกณฑ์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับการเสนอ
ขายหุ ้น และตราสารหนี้ ระหว่า งประเทศแล้ว แต่ ใ นปั จ จุ บ นั ผูอ้ อกหลัก ทรั พ ย์ก็ ย งั ต้อ งรอการ
พิจารณาเอกสารการออกและเสนอขายจากหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนแต่ละประเทศที่ตอ้ งการ
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เสนอขายอยูด่ ี เนื่องจากหน่วยงานกากับดูแลของประเทศต่าง ๆ ยังไม่ถึงจุดที่จะให้ความไว้วางใจใน
กระบวนการพิจารณา prospectus ระหว่างกันโดยสมบูรณ์ จึงอาจกล่าวได้วา่ ระบบปั จจุบนั ยังไม่ได้
อานวยความสะดวกสาหรับการระดมทุนข้ามประเทศภายในอาเซี ยนเท่าที่ควร
แม้ก ารอ านวยความสะดวกส าหรั บ การระดมทุ น ข้า มประเทศยัง มี ค วาม
คืบหน้าไม่มาก แต่ทางการก็สร้ างความคืบหน้าพอสมควรในการอานวยความสะดวกให้นาหุ ้นที่
จดทะเบียนแล้วในประเทศหนึ่ งมาจดทะเบียนในอีกประเทศหนึ่ ง ได้อย่างรวดเร็ วโดยหน่ วยงาน
กากับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทย (ได้แก่ สานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลท.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพิจารณารับจดทะเบียนหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งที่สอง ภายใต้กระบวนการที่รวดเร็ วขึ้น (Memorandum of Understanding on
Expedited Review Framework for Secondary Listings) ในเดือนมีนาคม 2012 ซึ่ งเป็ นการตกลงใน
กรอบเวลาการพิจารณาคาขอจดทะเบียนให้อยูภ่ ายในเวลา 35 วันทาการ บริ ษทั ที่จะใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงนี้ จะต้องเป็ นบริ ษ ทั ที่ มี ป ระวัติที่ ดี มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล อย่า งต่ อเนื่ องทั้ง 2 ตลาด
และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การกากับดูแลอย่างเคร่ งครัด
อย่ า งไรก็ ดี การยอมรั บ กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
ตลาดทุนอีกประเทศหนึ่ งสาหรับการออกและเสนอขายหุ ้น ครั้ งแรกเป็ นเรื่ องที่ซับ ซ้อนกว่ามาก
เนื่ องจากผูท้ ี่ตอ้ งการระดมทุนยังไม่เคยจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึ งยังไม่มีการเปิ ดเผย
ข้อมู ล ต่ า ง ๆ ต่ อ ผูล้ งทุ น หรื อสาธารณชนมาก่ อน ในการนี้ หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น ของ
แต่ละประเทศจึงต้องเปรี ยบเทียบกระบวนการพิจารณาคาขอออกเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศ
อื่นอย่างละเอียดเพื่อให้มนั่ ใจในกระบวนการทางานระหว่างกัน และป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
กรณี ที่หนังสื อชี้ ชวนฉบับเดี ยวกันได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายในประเทศหนึ่ งแต่ถูกปฏิ เสธในอี ก
ประเทศหนึ่ง
นอกจากนี้ การยอมรั บงานของหน่ วยงานก ากับ ดู แลของอี กประเทศหนึ่ ง ก็
เปรี ยบเสมื อนว่าหน่ วยงานก ากับดู แลของ host country ยอมรับกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของ
ผูป้ ระกอบการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจาก home country ด้วย เช่ น ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น (financial
advisor) ผู้ส อบบัญ ชี (auditor) และมาตรฐานบัญ ชี ซึ่ งในกรณี ข องมาตรฐานบัญ ชี เ ป็ นสิ่ ง ที่
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนแต่ละแห่ งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผลู ้ งทุนเกิ ด
ความสับสนในการเปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ที่ใช้มาตรฐานบัญชีที่แตกต่างกัน
ในด้านการเสนอขายตราสารหนี้ ปั ญหาหลักจะอยูท่ ี่ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการจัด
อันดับความน่ าเชื่ อถื อ (credit rating) เนื่ องจากสิ งคโปร์ ไม่บงั คับให้ผูอ้ อกตราสารต้องจัดอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ แต่ มี เ กณฑ์ ที่ อ้า งอิ ง การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ จ ัด ท าโดย CRA สากล
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(international credit rating agency) ในขณะที่ ประเทศอื่ น ๆ เช่ น ไทย มาเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย
และฟิ ลิ ปปิ นส์ กาหนดให้ผอู ้ อกตราสารต้องจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อโดย CRA ที่อยู่ในประเทศ
ของตนเป็ นหลัก ในการนี้ ACMF ได้เริ่ มต้นด้วยการตั้งเป้ าให้ประเทศที่บงั คับการจัดอันดับความ
น่าเชื่ อถือยอมรับผลการจัดอันดับของ international CRA ซึ่ งในปั จจุบนั มีการยอมรับ international
CRA บางส่ วนแล้วยกเว้นอินโดนีเซี ย อย่างไรก็ตาม ยังมีบริ ษทั จานวนมากที่ตอ้ งการระดมทุนแต่ยงั
ไม่มีความพร้อมที่จะถูกจัดอันดับโดย international CRA ดังนั้น ประเด็นที่ ACMF จะต้องพิจารณา
ต่อไปก็คือควรจะมีการยอมรับ CRA ท้องถิ่นของประเทศอื่นด้วยหรื อไม่ และด้วยเงื่อนไขอย่างไร
ตารางที่ 11 : แนวทางการยอมรับอันดับความน่ าเชื่อถือจัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ในต่ างประเทศ
ประเภทผู้ออก / ประเทศ

สิ งคโปร์

ไทย

มาเลเซีย

ฟิ ลิปปิ นส์

อินโดนีเซีย

หน่วยงานระหว่างประเทศ







X

X

บริ ษทั ต่างประเทศ







X

X

บริ ษทั ลูกของบริ ษทั
ต่างประเทศ







X

X

บริ ษทั ในประเทศที่มีการเสนอ
ขายตราสารหนี้บางส่ วนใน
ต่างประเทศ







X

X

บริ ษทั ในประเทศที่เสนอขาย
ในประเทศอย่างเดียว



X

X

X

X

ที่มา : Standard & Poor's
ในด้านกองทุนรวมยังเป็ นเรื่ องที่ ค่อนข้างยากที่จะกาหนดมาตรฐานกลางใน
ด้านการเปิ ดเผยข้อมูลเนื่องจากแต่ละประเทศยังคงต้องการใช้แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลตามรู ปแบบ
ของตนทั้งในรู ปแบบหนังสื อชี้ ชวนฉบับเต็ม (prospectus) และเอกสารเสนอขายฉบับย่อ (fund fact
sheet) เพราะคิดว่าถูกออกแบบมาได้เหมาะสมกับผูล้ งทุนในประเทศตนเองแล้ว อย่างไรก็ดี ACMF
ได้ตกลงที่จะกาหนดคุณสมบัติของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน บลจ. และกองทุนรวมที่สามารถ
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เสนอขายระหว่างประเทศเพื่อให้ผูล้ งทุนใน host country มัน่ ใจว่ากองทุ นรวมที่ เสนอขายใน
ประเทศตนเองเป็ นกองทุ น ที่ มี คุณภาพ และได้รับ ความคุ ้ม ครองในระดับที่ เหมาะสมจากการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.2 หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนของทั้ง 2 ประเทศมีแนวทางการ
ร่ วมมือทีช่ ัดเจน
ACMF ได้เน้นการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิ กทั้งในระดับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเชื่ อมโยงตลาดทุนสามารถดาเนิ นการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่ วมมือกันระหว่าง home jurisdiction ซึ่ งถือเป็ น
ประเทศที่ เป็ นจุดกาเนิ ดของหลักทรัพย์ที่จะนามาเสนอขายข้ามประเทศ หรื อเป็ นที่ต้ งั ของบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่จะมีการให้บริ การข้ามประเทศ และ host jurisdiction ซึ่ งหมายถึงประเทศที่เป็ นจุดที่มี
การเสนอขายหลักทรัพย์ขา้ มประเทศมาจาก home jurisdiction หรื อประเทศที่ผลู้ งทุนได้รับบริ การ
ด้านหลักทรัพย์จากผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ต้ งั อยูใ่ น home jurisdiction
เพื่อเสริ มสร้ างความร่ วมมือระหว่างกัน ACMF ได้สนับสนุ นให้สมาชิ กเข้า
ร่ วมเป็ นภาคี IOSCO MMoU เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนี้ บันทึกความ
เข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ ของ ACMF ยังขยายกรอบความร่ วมมื อให้หน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุ น
สามารถให้ขอ้ มูลในเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนื อจากการให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการ
ตรวจสอบเท่านั้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจ และผูต้ ิดต่อกับ
ผูล้ งทุน เพื่อให้การเชื่อมโยง การเสนอขายสิ นค้าระหว่างประเทศ และการคุม้ ครองผูล้ งทุนสามารถ
กระทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2012 พบว่ามีสมาชิก ACMF เพียง 3 ประเทศได้แก่
ไทย มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ เท่ า นั้น ที่ เป็ นภาคี IOSCO MMoU ในขณะที่ ป ระเทศอื่ น ๆ เช่ น
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนามยังมีขอ้ จากัดในข้อกฎหมายบางประเด็น เช่น ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศ หรื อความสามารถในการให้
ความช่วยเหลือด้านการตรวจสอบ เป็ นต้น จึงทาให้ยงั ไม่สามารถเข้าร่ วมเป็ นภาค IOSCO MMoU
ได้ ซึ่ งที่ผา่ นมาสานักงาน ก.ล.ต. ก็เคยมีขอ้ จากัดในประเด็นเหล่านี้ เช่นกันตามที่ได้กล่าวถึงในบทที่
3 จึ งนาไปสู่ การแก้ไขปรับ ปรุ ง พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ในปี 2008 ซึ่ งทาให้สานัก งานได้รับความ
เห็นชอบให้เข้าเป็ นภาคีในปี เดียวกัน
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1.3 ผู้ลงทุนใน host country ทีล่ งทุนในสิ นค้ าจาก home country มี
สิ ทธิทางกฎหมายเทียบเคียงกับผู้ลงทุนใน home country
ประเด็นสาคัญที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของ host country จะพิจารณา
ยอมรับกฎกติกาของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนใน home country คือมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนที่
มีอยู่ใน home jurisdiction รวมถึงขอบเขตของมาตรการดังกล่าวในการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
ของ host jurisdiction ที่ลงทุนในสิ นค้าหรื อได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุ ญาตจาก
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของ home jurisdiction เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูล้ งทุนของ host jurisdiction
จะมีช่องทางการเข้าถึงที่มีตน้ ทุนต่า สะดวก รวดเร็ ว และได้รับความคุม้ ครองในระดับที่เหมาะสม
การให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ การให้ความ
คุ ม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพในการฟ้ องร้ องทางกฎหมายได้ดว้ ย
ตนเอง และการให้ความคุ ม้ ครองผูล้ งทุ นรายย่อยที่มีขอ้ จากัดในด้านเงิ นทุ นให้มีช่องทางในการ
ฟ้ องร้องและดาเนินคดีระหว่างประเทศได้ ซึ่ งในกรณี น้ ียงั คงมีขอ้ จากัดอยูเ่ นื่องจากความแตกต่างใน
ระบบกฎหมาย และแนวทางการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนของแต่ละประเทศ
ตารางที่ 12 : แนวทางการระงับข้ อพิพาทของประเทศต่ าง ๆ ในอาเซียน
Mediation Adjudication Arbitration Binding Option
Indonesian Capital Market
Arbitration Board (BAPMI)



-





Securities Industry Dispute
Resolution Center (SIDREC)





-

-

Financial Industry Disputes
Resolution Centre Ltd
(FIDReC)





-

-

สานักงาน ก.ล.ต.



-



-

ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.
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จากข้อมูลในตารางที่ 12 จะเห็นได้วา่ ระบบการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนราย
ย่อยมี ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่ น อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ จะมี หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการระงับข้อพิพาทนอกศาลสาหรับผูล้ งทุนรายย่อยในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
หลักทรัพย์โดยตรง ในขณะที่ไทยดาเนิ นการโดยหน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุนซึ่ งก็คือ สานักงาน
ก.ล.ต. นอกจากนี้ ตารางดังกล่าวยังแสดงให้เห็ นว่าทุกประเทศจะมีระบบการดาเนิ นการระงับข้อ
พิพาทนอกศาลในลักษณะการไกล่เกลี่ย (mediation) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นของการดาเนิ นการระงับ
ข้อพิพาท แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่ประสบความสาเร็ จ มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ จะมีระบบการวินิจฉัย
และการตัด สิ น (adjudication) ในขณะที่ อิ น โดนี เ ซี ย และไทยใช้ร ะบบของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
(arbitration) ถึ ง แม้ว่า อิ น โดนี เซี ย และไทยจะมี ร ะบบอนุ ญ าโตตุ ล าการเหมื อ นกัน แต่ แ นวทาง
ด าเนิ น การของทั้ง สองประเทศก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น ค าตัด สิ น ของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ในอิ นโดนี เซี ยจะถื อเป็ นที่ สิ้นสุ ดและคู่สั ญญาจะต้องปฏิ บตั ิ ตามโดยไม่ส ามารถดาเนิ นการผ่า น
กระบวนการทางศาลได้อีกต่อไป ในขณะที่ ระบบของไทยยังเปิ ดโอกาสให้คู่สัญญาสามารถเข้า
สู่ กระบวนการของศาลได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ กฎหมายของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นยังไม่ มี ระบบการยอมรั บ ค า
ตัดสิ นของศาลระหว่างกัน เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับอานาจอธิ ปไตยของแต่ละประเทศ
ดังนั้น คาตัดสิ นของศาลที่เกิ ดขึ้ นจากการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี กบั ผูป้ ระกอบการในประเทศหนึ่ งจะ
ไม่สามารถนาไปบังคับใช้ในอี กประเทศหนึ่ งได้ จึ งอาจเป็ นอุ ปสรรคสาคัญในการฟ้ องร้ องเรี ยก
ค่าเสี ยหายของผูล้ งทุนใน host jurisdiction เนื่องจากทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการที่เสนอขายสิ นค้า
ใน host jurisdiction ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นประเทศตนเองเป็ นหลัก จึงอาจกล่าวได้วา่ คาตัดสิ นของศาล
ใน host jurisdiction อาจจะไม่มีประโยชน์ใด ๆ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการไม่มีทรัพย์สินใด ๆ อยูใ่ น
host jurisdiction ที่จะนามาชดเชยความเสี ยหายให้กบั ผูล้ งทุน ดังนั้น การมีระบบที่ยอมรับการ
ดาเนิ นคดี ทางกฎหมาย และคาตัดสิ นของศาลระหว่างกันจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อให้กระบวนการ
คุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ
ความแตกต่างเหล่ านี้ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนของกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการเสนอขายสิ นค้าและการให้บริ การข้ามพรมแดนทุก
ประเภท ซึ่ งที่ผา่ นมาสมาชิ ก ACMF จะให้ความสาคัญต่อเรื่ องนี้ ในระหว่างการหารื อในแต่ละด้าน
เนื่องจากส่ งผลกระทบต่อผูล้ งทุนของประเทศตนเองโดยตรง
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1.4 หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนสามารถดาเนินการทางกฎหมายต่ อ
ผู้ทเี่ สนอขายสิ นค้ าระหว่ างประเทศได้
1.4.1 หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนใน home jurisdiction ควรมีอานาจทาง
กฎหมายและความสามารถที่ จะเอาผิดกับ ผูท้ ี่ ทาผิดกฎหมายหลักทรั พย์ของ home jurisdiction
ในการขายหลักทรัพย์หรื อให้บริ การด้านหลักทรัพย์ขา้ มพรมแดนไปที่ประเทศอื่นที่ทาความตกลง
กันในกรอบ MR ด้วย แต่การที่กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศส่ วนมากเขียนขึ้นมาก่อนที่จะมีการ
ท าธุ ร กรรมข้า มพรมแดนอย่ า งแพร่ ห ลาย จึ ง อาจจะยัง ไม่ ไ ด้ร องรั บ การเอาผิ ด กรณี ก ารขาย
หลักทรัพย์หรื อให้บริ การในต่างประเทศ
1.4.2 ในทานองเดี ยวกันหน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุ นใน host jurisdiction
ก็ควรมีอานาจทางกฎหมายและความสามารถที่จะเอาผิดกับผูท้ ี่เสนอขายหลักทรัพย์หรื อบริ การข้าม
พรมแดนเข้ามาและทาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ของ host country ซึ่ งกลไกที่จะช่วยในเรื่ องนี้ ที่มีอยู่
แล้วได้แก่ MoU ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุ ภาคี รวมถึ ง IOSCO MMoU อย่างไรก็ดี การใช้
แนวทางเหล่านี้ยงั มีขอ้ จากัดเนื่องจากหลายประเทศไม่มีอานาจเพียงพอภายใต้กฎหมายของตนที่จะ
ให้ความร่ วมมือในลักษณะนี้ ดังจะเห็นได้วา่ ในอาเซี ยนมีสมาชิ กที่เป็ นภาคี IOSCO MMoU เพียง
3 ประเทศ ได้แก่ สิ งคโปร์ มาเลเซีย และไทย
1.4.3 นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนควรจะตกลงกันว่าในกรณี ที่ผู ้
ประกอบธุ รกิ จจากประเทศหนึ่ งไปสร้ างความเสี ยหายในอีกประเทศหนึ่ งและถูกหน่ วยงานกากับ
ดูแลใน host jurisdiction ลงโทษ หน่วยงานกากับดูแลใน home jurisdiction ก็ควรจะคานึ งถึงผลการ
ตัดสิ นดังกล่าว และนามาประกอบการพิจารณาในการกากับดูแลการทาธุ รกิจของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
รายดังกล่าว ซึ่ งแนวทางที่เป็ นไปได้คือ การกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจต้องดารงคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่รวมถึงประวัติการถูกลงโทษโดยหน่วยงานในต่างประเทศ
จากประสบการณ์ของ ACMF ที่ผ่านมาพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการ
สร้ า งความยอมรั บ ระหว่า งหน่ ว ยงานก ากับ ดู แลตลาดทุ น (MR) ที่ ก ล่ า วมานี้ มัก จะพบในกลุ่ ม
secondary emerging และ frontier markets เนื่ องจากสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั อาจยังไม่ส่งผลให้
ประเทศเหล่านี้ ดาเนิ นการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศตนเองเพื่อให้สามารถมีส่วน
ร่ วมในการเชื่ อมโยงตลาดทุ นตามกรอบเวลาที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง แตกต่า งจากประเทศที่ มี ตลาดทุ น
ที่พฒั นาแล้ว เช่น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย และไทย ซึ่ งหากพิจารณาจาก ACMF Scorecard จะพบว่าทั้ง
3 ประเทศได้ยอมรับ และประกาศใช้มาตรฐานต่าง ๆ ที่จดั ทาขึ้นในระดับอาเซี ยน และในระดับ
สากลแล้ว เช่ น เกณฑ์ ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรั บ การออกและเสนอขายหุ ้ น และตราสารหนี้
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การลงนามเข้า ร่ วมในบันทึ กความเข้าใจว่า ด้วยการพิ จารณารั บ จดทะเบี ย นหลักทรั พ ย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งที่สอง ภายใต้กระบวนการที่รวดเร็ วขึ้นสาหรับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศ
ที่สอง และการเข้าร่ วมเป็ นภาคี IOSCO MMoU เป็ นต้น

2. ปัญหาจากท่ าทีของแต่ ละประเทศทีม่ ตี ่ อการเชื่อมโยงตลาดทุน
จากการดาเนิ นการเชื่ อมโยงตลาดทุนของ ACMF พบว่าสมาชิ กแต่ละประเทศ
มีท่าทีที่แตกต่างกันต่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนเนื่ องจากมี ความไม่มนั่ ใจว่าการเชื่ อมโยงตลาดทุน
จะส่ งผลกระทบอย่างไรต่อความมัน่ คงของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินตลอดจนความอยูร่ อด
ของธุ รกิจตลาดทุนของตนเอง
2.1 การเชื่ อ มโยงตลาดทุ น จะส่ ง ผลให้ ต ราสารและบริ การด้า นการเงิ น จาก
ต่างประเทศสามารถเข้าถึงผูล้ งทุนในประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การลงทุน และ
การระดมทุนระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น การเชื่ อมโยงตลาดทุนอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ น
นโยบายการเงินการคลัง ระบบการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงตลาดทุนอาจส่ งผลให้การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินผิดพลาด และ
ไม่นาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และอาจนาไปสู่ การไหลเวียนของเงินทุนที่ผนั ผวน
ในระยะสั้ นได้อี ก ด้ว ย ดัง นั้น หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ นของแต่ ล ะประเทศจึ ง จ าเป็ นต้อ ง
พิจารณาในเรื่ องดังกล่ าวอย่างรอบคอบ และในบางประเทศอาจมี ความจาเป็ นต้องประสานงาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งด้ ว ย เช่ น ธนาคารกลาง และ
กระทรวงการคลัง เป็ นต้น
2.2 แต่ ล ะประเทศจะได้รับผลกระทบจากการเชื่ อมโยงตลาดทุ น ที่ แตกต่ า งกัน
ขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพในการแข่งขันของตน เช่น บล. ในประเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเสรี และมีฐานผูล้ งทุนใน
ประเทศที่ เล็กอาจมี ความกังวลต่อการเปิ ดช่ องทางให้ บล. ในประเทศอื่นส่ งคาสั่งซื้ อขายเข้ามาที่
ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรงโดยไม่ผา่ นตนเพราะจะสู ญเสี ยค่าธรรมเนี ยมที่เคยได้รับในส่ วนนี้ และ
มีความกังวลต่อการที่ บล. ในต่างประเทศจะเข้ามาแย่งฐานลูกค้าของตน อีกทั้งมองไม่เห็ นโอกาส
ในการพาลูกค้าไปลงทุนในตลาดอื่น ๆ เนื่ องจากความไม่พร้ อมของผูล้ งทุน ในทางกลับกัน บล.
ในประเทศที่มีตลาดทุนที่พฒั นากว่าก็ยอ่ มมีศกั ยภาพที่จะขยายโอกาสทางธุ รกิจในประเทศอื่น ๆ
2.3 ในทานองเดี ยวกัน บลจ. ในประเทศที่ยงั มีขอ้ จากัดในการเสนอรู ปแบบการ
ลงทุ น หรื อ ที่ มี ร ะดับ การแข่ ง ขันในอุ ต สาหกรรมค่ อ นข้า งต่ า ก็ ม กั จะไม่ ส นับ สนุ นการเปิ ดให้ มี
หลัก ทรั พ ย์จ ากต่ า งประเทศเข้า มาเสนอขายในประเทศ และแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของตน
ส่ วนบลจ. ในประเทศที่ ตลาดทุ นพัฒนาก็จะมองเห็ นเป็ นโอกาสในการนาผลิ ตภัณฑ์การลงทุ น
ใหม่ ๆ ไปเสนอขายในต่างประเทศ
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3. ปัญหาเฉพาะของประเทศทีอ่ ยู่ระหว่ างจัดตั้ง หรือเพิง่ จัดตั้งตลาดทุน
สาหรั บ ประเทศที่ อยู่ระหว่า งจัดตั้ง หรื อเพิ่ ง จัดตั้ง ตลาดทุ น (frontier markets)
ได้แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า จะมีปัญหาเฉพาะที่เป็ นอุปสรรคต่อการเชื่ อมโยงกับตลาดทุนที่เหลื อ
ในอาเซี ยน ดังนี้

3.1 ข้ อกังวลต่ อมาตรฐานการกากับดูแล
ประเทศที่ อ ยู่ร ะหว่า งจัด ตั้ง หรื อ เพิ่ ง จัด ตั้ง ตลาดทุ น ยัง ต้อ งใช้เ วลาพัฒ นา
กฎหมายและมาตรฐานการกากับดูแลให้มีความเป็ นสากล และเป็ นที่ยอมรับของประเทศสมาชิ ก
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเหล่านี้ ยงั ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานการกากับดูแลตลาดทุน
ตามกติกาสากล ยังไม่ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก IOSCO และยังไม่เข้าเป็ นภาคีใน IOSCO MMoU
ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะนาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ต้ งั ในประเทศเหล่านี้ มาเสนอขายในประเทศ
อาเซียนอื่น

3.2 ข้ อกังวลของประเทศเหล่านีต้ ่ อประเทศทีม่ ตี ลาดทุนพัฒนามากกว่ า
นอกจากข้อกัง วลของประเทศพัฒนาแล้วที่ มี ต่อ frontier markets แล้ว
ประเทศขนาดเล็กบางแห่ งก็อาจมีขอ้ กังวลต่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนเช่นเดียวกันว่าจะไม่สามารถมี
ส่ วนร่ วมหรื อได้รับประโยชน์จากการเชื่ อมโยงตลาดทุนได้มากเท่าที่ควร เช่น เงินทุนอาจไหลเข้าสู่
ประเทศที่พฒั นาแล้ว ในขณะที่ประเทศเหล่านี้กลับถูกละเลย เป็ นต้น นอกจากนี้ ประเทศเหล่านี้ อาจ
มีความกังวลว่าผูล้ งทุนและผูป้ ระกอบธุ รกิจจากประเทศที่พฒั นาแล้วอาจมีความต้องการเข้ามาเพื่อ
หาประโยชน์จากการเปิ ดตลาดเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมีศกั ยภาพในการเติบโตอีกมาก

แนวทางการดาเนินการสาหรับอาเซียนเพือ่ ตอบโจทย์ ความท้ าทายและอุปสรรค
ในการเชื่อมโยงตลาดทุน
1. แนวทางการทาให้ เกิดการยอมรับกฎเกณฑ์ ระหว่ างกัน
จากปั ญหาความแตกต่างของกฎเกณฑ์และระบบกฎหมายเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ผลู ้ งทุน
ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น แนวทางที่ จะท าให้หน่ วยงานก ากับ ดู แลสามารถยอมรั บ ซึ่ ง กันและกัน (MR)
ได้น่าจะเป็ นการจากัดความเสี่ ยงจากการนี้ โดยกาหนดขอบเขตของการทา MR ไว้ในวงแคบก่อน
และการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานกากับดูแลใน home jurisdiction ต้องดูแล กลัน่ กรองหลักทรัพย์
ที่จะนามาขายข้ามประเทศเป็ นอย่างดี ดังนี้
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1.1 ตราสารทีเ่ สนอขายระหว่ างประเทศจะต้ องมีบางส่ วนทีเ่ สนอขาย
ในประเทศตนเองด้ วย (home market)
หน่ วยงานก ากับ ดู แลใน host jurisdiction อาจก าหนดเป็ นเงื่ อนไขให้
หลักทรัพย์จากประเทศ home jurisdiction อื่นที่จะมาเสนอขายในประเทศตนภายใต้กรอบ MR
โดยมีผกู ้ ากับดู แลใน home jurisdiction เป็ นผูก้ ลัน่ กรองหลัก ต้องมีบางส่ วนที่เสนอขายภายใน
home jurisdiction เองด้วย (skin in the game) เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานกากับดูแลใน home
jurisdiction ได้กลัน่ กรองอย่างดี เพื่อคุ ้มครองผูล้ งทุ นใน home jurisdiction เอง นอกจากนี้
หากมีการกระทาผิดก็มนั่ ใจว่าหน่วยงานกากับดูแลใน home jurisdiction จะดาเนินการตรวจสอบ
และเอาผิดอย่างเข้มข้น เนื่องจากผูล้ งทุนของตนเองก็ได้รับผลกระทบด้วย

1.2 เริ่มต้ นจากการเสนอขายต่ อผู้ลงทุนสถาบันก่อน
การเปิ ดขายหลัก ทรั พ ย์ข ้า มพรมแดนอาจเริ่ ม ที่ ก ารเสนอขายต่ อ ผู้ล งทุ น
ประเภทสถาบันก่อน เนื่องจากต้องการความคุม้ ครองน้อยกว่า เพราะมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน
และความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงได้ดีกว่า

1.3 เริ่มต้ นจากหลักทรัพย์ ทไี่ ม่ ซับซ้ อน เข้ าใจง่ ายสาหรับเสนอขายต่ อ
ผู้ลงทุนทัว่ ไป
การทา MR สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ขา้ มประเทศต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป อาจ
เริ่ ม จากหลัก ทรั พ ย์ที่ ไม่ ซับ ซ้อนก่ อน เพื่ อให้ผูล้ งทุ น เข้าใจได้ง่ าย ทั้ง นี้ ใ นการขายจะต้องมี ก าร
ประเมิ นความเหมาะสมในการลงทุ น ของลู ก ค้า ด้ว ย จึ ง ยัง จาเป็ นต้อ งให้เ สนอขายผ่า นผูไ้ ด้รั บ
อนุญาตใน host jurisdiction

1.4 กาหนดเกณฑ์ คุณสมบัติข้นั ต่าทีเ่ ข้ มงวด
การกาหนดคุณสมบัติข้ นั ต่าที่เข้มงวดทาให้มนั่ ใจมากขึ้นว่าหลักทรัพย์ที่ขาย
ข้า มประเทศมี ค วามน่ า เชื่ อถื อ เช่ น ในกรณี ก องทุ นรวมอาจก าหนดให้ บลจ. ต้องมี ประวัติก าร
ดาเนินงาน (track record) ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นตลอดจนทรัพย์สินภายใต้การ
บริ หารจัดการในระดับที่สูง และตัวกองทุนจะต้องมีการกระจายความเสี่ ยงการลงทุนตามแนวทาง
ที่กาหนด

1.5 การอ้างอิงมาตรฐานสากล
แม้เกณฑ์จะแตกต่างกันแต่การยอมรับอาจเกิดขึ้นได้ถา้ บรรดาประเทศสมาชิก
มีมาตรฐานการกากับดูแลที่เป็ นสากล ในการนี้ มาตรฐานสากลที่เกี่ ยวข้องและควรนามาใช้ ได้แก่
IOSCO’s Objectives and Principles of Securities Regulation การเข้าเป็ นภาคี IOSCO MMoU
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มาตรฐาน OECD Principles of Corporate Governance และมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวถึงในบท
ที่ 3

2. แนวทางการด าเนิ น การเพื่ อ ขจั ด ทั ศ นคติ ท างลบต่ อ การเชื่ อ มโยง
ตลาดทุน
ปั ญหาของการที่บางประเทศมีท่าทีไม่สนับสนุ นการเชื่ อมโยงตลาดทุนด้วยเหตุผล
ด้ า นความมั่น คง เสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ หรื อความอยู่ ร อดของผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
ตลาดทุนในประเทศ เป็ นปั ญหาสาคัญที่อาจทาให้แผนการเชื่ อมโยงตลาดทุนไม่บรรลุตามเป้ าหมาย
แนวทางการแก้ปั ญ หาในเรื่ อ งนี้ จ าเป็ นต้อ งใช้ ท้ งั การก าหนดกรอบเวลาที่ ชัด เจนเพื่ อ ผลัก ดัน
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสื่ อสารให้เห็นประโยชน์ของการเชื่ อมโยงและผ่อนคลายแก้ไขข้อจากัดที่เป็ น
อุปสรรคในการแข่งขัน ดังนี้
2.1 ก าหนดกรอบเวลาด าเนิ น งานที่ ชัด เจน และสื่ อ สารสร้ า งความเข้า ใจกับ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และสาธารณชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดการยอมรั บและ
มีเวลาเตรี ยมความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไป
2.2 หน่ วยงานกากับ ดู แลควรรับฟั งปั ญหาอุ ปสรรคของภาคธุ รกิ จและร่ วมกัน
หาทางออกที่ เหมาะสม ในขณะเดี ยวกันก็จะต้องแก้ไขกฎเกณฑ์เพื่ อไม่ใ ห้เป็ นอุ ป สรรคต่อการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของผู ้ป ระกอบการในประเทศตนเองด้ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ก ับ
หลักทรัพย์ในประเทศไม่ควรเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยอมให้มาเสนอขายใน
ประเทศ
2.3 สร้างความรู ้ ดา้ นการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนในประเทศเพื่อขยายฐาน
ผูล้ งทุ นในประเทศ ซึ่ งจะท าให้ บล.ในประเทศมี โอกาสทางธุ รกิ จเพิ่ ม ขึ้ นและกลัวการแข่ ง ขัน
น้อยลง ควบคู่ไปกับการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะตราสาร ความเสี่ ยง และสิ ทธิ ทางกฎหมายต่าง ๆ
ที่ผลู ้ งทุนพึงได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2.4 มี ก ารประสานงานกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ธนาคารกลาง
เพื่ออานวยความสะดวกในการเปิ ดให้เ งินทุนสามารถไหลเวียนได้อย่างเสรี มากขึ้นโดยอาจกาหนด
กรอบให้ดาเนิ นการอย่า งค่ อยเป็ นค่ อยไป เช่ นในระยะแรกบางประเทศอาจจากัดวงเงิ นลงทุ น
ต่างประเทศโดยรวม แต่ค่อย ๆ ขยายเพิ่มขึ้นตามลาดับเมื่อมีความพร้อม
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3. แนวทางแก้ ปั ญ หาส าหรั บ ประเทศที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ตั้ ง หรื อ เพิ่ ง
ตั้งตลาดทุน
สาหรับประเทศที่อยูร่ ะหว่างหรื อเพิ่งจัดตั้งตลาดทุนซึ่ งได้กล่าวมาข้างต้นว่า อาจมี
ปั ญหาอุ ปสรรคจากมาตรฐานการกากับดู แลหรื อจากข้อกังวลของประเทศเหล่ านี้ ต่อตลาดทุ นที่
พัฒนาแล้ว แนวทางการแก้ไ ขจาเป็ นต้องอาศัย การให้ป ระเทศที่ พ ฒ
ั นามากกว่า เป็ นผูใ้ ห้ค วาม
ช่วยเหลือในการเพิ่มขีดความสามารถ (capacity building) แก่ตลาดทุนของประเทศเหล่านี้ ดังนี้
3.1 ให้ก ารสนับ สนุ นในการสร้ างกฎเกณฑ์ และระบบก ากับ ดู แลในตลาดทุ น
รวมทั้งช่ วยในการพัฒนาหน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุ น ความช่ วยเหลื อในลักษณะนี้ ถือเป็ นการ
แลกเปลี่ ย นและถ่ า ยทอดความรู้ โ ดยตรงจากตลาดทุ นที่ ยึดมาตรฐานสากลเป็ นหลัก และมี ก าร
ประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลดังกล่าวแล้ว
3.2 ให้ค วามรู้ ด้า นวิช าการและแนวปฏิ บ ัติที่ ดี แก่ บุ ค ลากรในธุ ร กิ จ ตลาดทุ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผูท้ ี่ทาหน้าที่ติดต่อ ชักชวนและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในแก่ผลู ้ งทุน
เพราะเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาในระยะยาว
3.3 ใช้ก ลไกในตลาดทุ น ที่ พ ฒ
ั นาแล้วเป็ นแหล่ ง ระดมทุ น ไปลงทุ น ในระบบ
เศรษฐกิ จ และตลาดทุ น ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเริ่ มต้ น ซึ่ งท าได้ ผ่ า นแนวทางการจัด ตั้ ง กองทุ น รวม
หรื อนิ ติบุคคลร่ วมลงทุน (private equity) ในตลาดทุนที่พฒั นาแล้ว เพื่อนาเงินไปลงทุนในกิจการ
ของรัฐหรื อเอกชนใน frontier markets การทาเช่นนี้ ช่วยตอบสนองความต้องการเงินทุนใน frontier
markets เพื่ อ พัฒ นาประเทศ ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นการเพิ่ ม ทางเลื อ กในการลงทุ น ให้ ผูล้ งทุ น
ในตลาดทุนที่พฒั นาแล้ว
3.4 ใช้โครงสร้างในตลาดทุนที่พฒั นาแล้วให้เป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุนที่อยูใ่ นช่วง
เริ่ มต้น อาทิเช่น ระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ ระบบชาระราคาและส่ งมอบ ซึ่ งโดยทัว่ ไปต้องใช้เงิน
ลงทุนจานวนมากเพื่อการสร้างระบบที่ได้มาตรฐานและนามาซึ่ งความเชื่ อมัน่ ต่อผูเ้ กี่ยวข้องในตลาด
ทุ น ดัง นั้น ในช่ ว งเริ่ ม แรกหากสามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากระบบโครงสร้ า งที่ มี อ ยู่ แ ล้ว และได้
มาตรฐานในตลาดทุ นที่ พฒั นาแล้วก็จะมี ส่วนช่ วยในการลดค่าใช้จ่ายและสร้ างความเชื่ อมัน่ ต่ อ
ตลาดทุนที่อยูใ่ นช่วงแรกของการพัฒนาก็ได้
การด าเนิ น การเหล่ า นี้ นอกจากจะเป็ นการลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งตลาดทุ น ที่ มี ร ะดับ
การพัฒนาที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีส่วนสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้เนื้ อเชื่ อใจระหว่างตลาด
ทุนในอาเซี ยนด้วยกันเอง อันจะมี ผลให้สามารถขับเคลื่ อนแผนการเชื่ อมโยงตลาดทุนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
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สรุป
ความแตกต่ า งในกฎเกณฑ์ ระบบกฎหมาย และระดับ การพัฒ นาของตลาดทุ น ใน
แต่ละประเทศเป็ นอุปสรรคสาคัญในการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน ทั้งจากมุมมองของหน่ วยงาน
ก ากับ ดู แ ล และจากทัศ นคติ ข องผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ตลาดทุ น แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว
จึ ง จาเป็ นต้องครอบคลุ ม ทั้ง การพัฒนามาตรฐานการก ากับ ดู แลให้เข้า สู่ ระดับ สากล การมี แผน
เชื่อมโยงที่ดาเนิ นการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยเริ่ มจากกลุ่มที่เห็นว่ามีความเสี่ ยงน้อยกว่าก่อน การ
สื่ อสารท าความเข้า ใจกับ ผูเ้ กี่ ยวข้องในตลาดทุ น การปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ไ ม่ ใ ห้เป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การแข่งขัน การพัฒนาฐานผูล้ งทุนในประเทศให้เข้มแข็ง และการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่มี
การพัฒนาต่ากว่า ซึ่ งหากสามารถดาเนินการตามแนวทางนี้ได้ก็น่าจะมีโอกาสเห็นความคืบหน้าของ
การเชื่อมโยงตลาดทุนตามเป้ าหมายที่วางไว้

บทที่ 5
การเตรียมความพร้ อมของประเทศไทยเพือ่ รองรับ
การเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
ในบทนี้ จะประเมิ นความท้าทายต่อตลาดทุ นไทยจากการเชื่ อมโยงตลาดทุ นอาเซี ย น
โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของตลาดทุ นไทยใน 3 ด้า น ได้แก่ 1. ความพร้ อมของระบบ
กฎเกณฑ์ 2. ความพร้อมของผูล้ งทุนและผูป้ ระกอบธุ รกิ จในตลาดทุ น และ 3. โอกาสในการ
ที่ตลาดทุนไทยจะมีบทบาทสาคัญในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเตรี ยม
ความพร้อมของภาคเอกชน และหน่วยงานกากับดูแลภาครัฐต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน

ความพร้ อมของตลาดทุนไทยต่ อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
1. ความพร้ อมด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์
เพื่ อ ให้ ต ลาดทุ น ไทยมี ค วามแข็ ง แกร่ ง และพร้ อ มที่ จ ะเอื้ อ อ านวยให้ ป ระเทศได้
ประโยชน์สูงสุ ดจากการเชื่ อมโยงตลาดทุน หน่ วยงานภาครัฐจาเป็ นต้องพิจารณาความพร้ อมของ
ตลาดทุนไทยในการแข่งขัน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ด้ านมาตรฐานกากับดูแล
จากข้อมูลเรื่ องระบบกากับดูแลตลาดทุน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่
กล่ า วถึ ง ในบทที่ 3 จะเห็ น ว่ า ส านั ก งาน ก.ล.ต. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพัฒ นากฎเกณฑ์
การกากับดูแลตลาดทุนให้ได้มาตรฐานสากลโดยอ้างอิงแนวทางของ IOSCO มาโดยตลอดตั้งแต่
เริ่ มก่อตั้งสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อปี 1992 นอกจากนี้ สานักงาน ก.ล.ต ยังได้เข้าสู่ โครงการประเมิ น
มาตรฐานการก ากับ ดู แลตามโครงการประเมิ นตนเองของ IOSCO เมื่อปี 2004 และโครงการ
ประเมินการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสากลของภาคการเงิ นเมื่อปี 2007 ซึ่ งผลการประเมินทั้ง 2 ครั้ง
อยู่ในระดับที่ ดี ในขณะเดี ยวกัน ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานสากลด้านการป้ องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของ Financial Action Task Force on Money
Laundering
(FATF) ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหลักทรั พ ย์ได้รับ ผลประเมิ นอยู่ใ นระดับ ดี
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เนื่องจากสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
FATF
นอกจากการมี ม าตรฐานการก ากับ ดู แลที่ ได้ม าตรฐานสากลแล้ว ส านัก งาน
ก.ล.ต. ยังได้รับความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิกของ
IOSCO หรื อ IOSCO – Asia-Pacific Regional Committee 2 สมัยติดต่อกันระหว่างปี 2005-2008
และดารงตาแหน่งประธาน ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 3 สมัยติดต่อกันระหว่าง
ปี 2008-2011 เพื่อเน้นผลักดันความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคให้มี
การช่วยเหลือกันและกันอย่างต่อเนื่ อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเต็มที่มากขึ้น รวมถึงสนับสนุ น
ให้ ป ระเทศสมาชิ ก นามาตรฐานการก ากับ ดู แ ลตลาดทุ นสากลมาประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ ตลาดทุ นของ
ประเทศตนเองอย่างเหมาะสมด้วย
จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่ าวได้ว่า มาตรฐานการกากับดู แลตลาดทุ นของไทย
ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนเนื่องจากอยูใ่ นระดับเทียบเคียงสากล ในขณะที่บทบาท
ของสานักงาน ก.ล.ต. ในการเป็ นผูผ้ ลักดันความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนก็เป็ น
ที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

1.2 ด้ านกฎหมายว่ าด้ วยบรรษัทภิบาลของบริษทั จดทะเบียน
โดยทั่ว ไปบริ ษ ัท ที่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น กระจายในวงกว้า งจะอยู่ ภ ายใต้ก ฎกติ ก าว่ า
ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร และกติกาเกี่ ยวกับการครอบงากิ จการ
เพื่ อให้ค วามคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้น ทั้ง นี้ ในประเทศอื่ น ๆ กติ ก าดัง กล่ า วจะก าหนดไว้ใ น
กฎหมายบริ ษทั มหาชน แต่ในประเทศไทยได้นาข้อกาหนดที่สาคัญหลายเรื่ องมาบรรจุไว้ในพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และให้นามาใช้กบั บริ ษทั ที่มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อจดทะเบียนใน ตลท.
จึงมีผลให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ตอ้ งการจดทะเบียนใน ตลท. จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเหล่านี้ ดว้ ย
เช่นกัน
การนากติ กาเหล่ านี้ มากาหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลัก ทรัพย์เป็ นอุปสรรคในการ
ดึ ง ดู ดบริ ษ ทั ต่ า งประเทศให้เข้ามาระดมทุ น และจดทะเบี ย นใน ตลท. เนื่ องจากท าให้เกิ ดภาระ
ที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสองประเทศที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน

1.3 ด้ านความสามารถในการแข่ งขันและเชื่อมโยงกับตลาดอืน่
มาตรา 184 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ปั จจุบนั กาหนดว่าการซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ ห้ก ระท าได้โดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ที่ เป็ นสมาชิ ก ตลท. เท่ า นั้น
ดัง นั้น ผูล้ งทุ นที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ หรื อบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ที่ ท าธุ รกิ จ ในประเทศอื่ นจะไม่
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สามารถส่ งคาสั่งซื้ อขายเข้า ตลท. โดยตรงเนื่ องจากไม่ถือเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายไทย
เช่ น ผูล้ งทุ นต่างชาติ ตอ้ งการส่ งคาสั่งซื้ อขายหุ ้นไทยผ่าน ASEAN Linkage ซึ่ งเป็ นโครงการ
เชื่ อมโยงระบบการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์จะต้องส่ งคาสั่งผ่าน บล. ในไทยอีกชั้นหนึ่ งก่อนที่
ค าสั่ ง ดัง กล่ า วจะเข้า สู่ ระบบซื้ อขายของ ตลท. เป็ นต้น แม้ดู เหมื อนว่า รู ป แบบดัง กล่ า วจะเป็ น
ประโยชน์กบั บล. ไทยแต่ก็ทาให้ผลู ้ งทุนมีตน้ ทุนเพิ่มโดยไม่จาเป็ น และทาให้การซื้ อขายหุ ้นใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ทยน่ า สนใจน้อ ยลงเมื่ อ เที ย บกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ มี ข ้อ จ ากัด นี้
เนื่องจากมีตน้ ทุนการทาธุ รกรรมที่สูงกว่า
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว สานักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอให้ยกเลิ กมาตราดังกล่าว
เ พื่ อ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ต ล ท . ส า ม า ร ถ เ ปิ ด รั บ ค า สั่ ง ซื้ อ ข า ย โ ด ย ต ร ง จ า ก ผู ้ ที่ มิ ใ ช่ บ ล .
ในไทยได้ห ากประสงค์ จ ะด าเนิ น กลยุ ท ธ์ เ ช่ น นั้น โดยได้เ สนอไปพร้ อ มกับ ร่ า งกฎหมายเพื่ อ
แปรสภาพตลท. อย่ า งไรก็ ดี กระทรวงการคลัง ได้ข อถอนร่ า งกฎหมายเพื่ อ แปรสภาพตลาด
หลัก ทรั พ ย์ซ่ ึ งอยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎี ก ากลับ มาทบทวนใหม่
ดังนั้น ข้อจากัดของมาตรา 184 ก็ยงั คงมีอยูต่ ่อไป

2. ความพร้ อมด้ านระบบภาษี
การที่ กิจการและตลาดทุ นไทยจะได้ประโยชน์จากการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน
มากเพียงใดขึ้นอยู่กบั การมีระบบภาษีที่เอื้ออานวย เนื่ องจากภาษีเป็ นปั จจัยสาคัญในการพิจารณา
ของผูล้ งทุน จากการประเมิ นระบบภาษีของไทยพบว่ามี ปัญหาที่อาจจะทาให้แข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้ลาบากในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ภาษีเงินปันผล
การที่ไทยมีอตั ราภาษีนิติบุคคลที่ร้อยละ 30 (ถึ งสิ้ นปี 2011) ซึ่ งเป็ นอัตราที่สูง
กว่ามาเลเซี ย สิ งคโปร์ หรื อประเทศอื่น ๆ ที่เป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นในเอเชี ย จึ งเป็ นเรื่ องยาก
สาหรับไทยในการดึงดูดบริ ษทั ต่างประเทศให้เข้ามาตั้งบริ ษทั ในไทย แต่ในปั จจุบนั ได้มีการปรับลด
อัตราดังกล่าวลงมาแล้วเหลือร้อยละ 23 ในปี 2012 และจะปรับลดลงเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2013
เป็ นต้นไป ซึ่ งเป็ นอัตราที่ถือว่าพอจะแข่งขันได้กบั เพื่อนบ้าน
อย่า งไรก็ ตาม ระบบการจัดเก็ บ ภาษี ข องไทยยัง เป็ นระบบที่ เก็ บ 2 ชั้น
(2-tier) กล่าวคือ แม้บริ ษทั จะเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว สัดส่ วนของกาไรที่เหลือที่นามาจ่ายเงิ น
ปั นผลก็ยงั ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย โดยเปิ ดให้ผลู ้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต
ภาษี ภ ายหลัง ตามจ านวนที่ ข้ ึ น อยู่ก ับ อัต ราภาษี ข องตน ในขณะที่ ป ระเทศอื่ น ๆ เช่ น มาเลเซี ย
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สิ งคโปร์ และฮ่องกงใช้ระบบเก็ บชั้นเดี ยว (1-tier) จึ งไม่มี การเก็บภาษี เงิ นปั นผลอีก ซึ่ งความ
แตกต่างในระบบนี้เป็ นอุปสรรคต่อการชักชวนบริ ษทั ในต่างประเทศมาจดทะเบียนในไทย
ตารางที่ 13 : อัตราการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินปันผลบุคคลธรรมดา
ประเทศ

ภาษีนิติบุคคล

ภาษีเงินปันผลบุคคลธรรมดา
ในประเทศ

ต่ างประเทศ

มาเลเซีย

25%

0%

0%

สิ งคโปร์

17%

0%

0%

ฮ่องกง

16.5%

0%

0%

หัก ณ ที่จ่าย 10% และ
ให้เครดิตคืนตามอัตรา
ภาษีของตน

หัก ณ ที่จ่าย 10%

ไทย

30% (2011)
23% (2012)
20% (2013 เป็ นต้นไป)

ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.

2.2 ภาษีกาไรจากการซื้อขาย
ภาษี ก าไรจากการซื้ อขายเป็ นปั จจั ย ส าคั ญ หนึ่ งในการแข่ ง ขั น ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโลกปั จจุบนั การเคลื่อนย้ายเงินทุนสามารถทาได้สะดวก และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ต่ า ง ๆ มี ก ารน าหลัก ทรั พ ย์ข องประเทศอื่ น ๆ หรื อเที ย บเท่ า เข้า มาซื้ อ ขาย
เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวมีการซื้ อขายกองทุน NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF ที่อา้ งอิง
กับดัชนี SET 50 ของไทยตั้งแต่กลางปี 2011 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงมีการจดทะเบียนกองทุน XIE
Shares Thailand (SET50) ETF ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 ซึ่ งอ้างอิงกับดัชนี SET 50 เช่นเดียวกัน
ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกาศว่าจะนากองทุน exchange traded fund (ETF) ที่อา้ งอิง
ดัชนี SET 50 Total Return Index ของไทย และอ้างอิงดัชนี MSCI Indonesia ของอินโดนีเซี ยไป
ซื้ อขายอยู่ใ นสิ ง คโปร์ ดัง นั้น ผูล้ งทุ นจึ ง มี ท างเลื อกในการลงทุ นมากขึ้ น และสามารถเลื อกท า
ธุรกรรมในตลาดที่มีตน้ ทุนต่าสุ ด รวมถึงต้นทุนทางภาษีดว้ ย
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ตารางที่ 14 : อัตราการจัดเก็บภาษีกาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ประเทศ

บุคคล

นิติบุคคล

ในประเทศ

ต่ างประเทศ

ในประเทศ

ต่ างประเทศ

มาเลเซีย

0%

0%

0%

0%

สิ งคโปร์

0%

0%

0%

0%

ฮ่ องกง

0%

0%

0%

0%

ไทย

0%

0%

ตามอัตราภาษีนิติ
บุคคล

หัก ณ ที่จ่าย 15%

ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.
จากตารางที่ 14 จะเห็นว่าประเทศในเอเชี ยที่เป็ นศูนย์กลางทางการเงินส่ วนมาก
ไม่เก็บภาษีกาไรจากการซื้ อขาย ซึ่ งอาจจะมีเหตุผลหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการของตลาดทุน รวมถึงนโยบายด้านภาษี เป็ นต้น ในกรณี ของไทย กรมสรรพากรได้ยกเว้น
ภาษี กาไรจากการซื้ อขายสาหรั บเฉพาะบุคคลธรรมดา เนื่ องจากความยากลาบากในการคานวณ
ต้นทุน อย่างไรก็ดี การยกเว้นภาษีดงั กล่าวได้ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์มากในระยะหลังเนื่ องจากการยกเว้น
ภาษีดงั กล่าวอาจเป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่เอื้อประโยชน์แก่ผมู ้ ีรายได้สูงที่มีเงินออม และมีศกั ยภาพใน
การลงทุ นในตลาดทุ นเท่านั้น แต่ก็ยงั ไม่เคยมี การพิจารณาเรื่ องดังกล่ าวอย่า งจริ งจังถึ งการที่ จะ
กลับมาเก็บภาษีในส่ วนนี้ เนื่ องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดและความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดทุนไทยกับตลาดประเทศอื่น ๆ

2.3 ภาษีควบรวมกิจการ
การควบรวมเป็ นกลไกสาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกิจการไทย
ทั้งในและนอกตลาดหลักทรั พย์ จากข้อมูลในตารางที่ 15 จะเห็ นได้ว่าในบรรดาบริ ษทั ที่มีขนาด
ใหญ่ 10 อันดับแรกที่จดั อันดับโดย Forbes Magazine (โดยพิจารณาจากขนาดของมูลค่าตลาด
ยอดขาย กาไร และสิ นทรัพย์ ) ในปี 2012 มีบริ ษทั ไทยอยูเ่ พียง 1 บริ ษทั เท่านั้น ในขณะที่สิงคโปร์
มี 5 บริ ษทั มาเลเซียและอินโดนีเซียมีประเทศละ 2 บริ ษทั
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ตารางที่ 15 : อันดับบริ ษทั ขนาดใหญ่ 10 อันดับแรกในอาเซี ยน ปี 2012

อันดับ

บริษัท

1
PTT PCL
2
Wilmar International
3
SingTel
4
DBS Group
5
Maybank
6 Oversea-Chinese Banking
7
United Overseas Bank
8
Bank Rakyat Indonesia
9
Bank Mandiri
10
CIMB Group Holdings
ที่มา : Forbes 2012

ประเทศ
Thailand
Singapore
Singapore
Singapore
Malaysia
Singapore
Singapore
Indonesia
Indonesia
Malaysia

พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ยอดขาย กาไร
76.9
43.2
14.3
7.2
7.2
5.8
5.9
5.9
6
5.4

3.3
1.5
3
2.3
1.6
1.8
1.8
1.7
1.3
1.3

สิ นทรัพย์ มูลค่ าตลาด
43.8
39.4
30.6
262.8
141.9
214.2
182.7
51.5
60.4
94.7

32.9
25.1
39.5
27.5
22
24.6
23.2
18.4
17.6
18.6

ดังนั้น หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องจึงควรเอื้ออานวยให้มีการควบรวมกิจการ
กั น ได้ ส ะดวกมากขึ้ นเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบธุ รกิ จ
ซึ่ งขณะนี้ ประเด็นเรื่ องภาษี ควบรวมกิ จการยังคงเป็ นอุ ปสรรคอยู่ เช่ น บริ ษทั ที่ จะควบรวมจะไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม เป็ นต้น

3. ความพร้ อมด้ านการเคลือ่ นย้ ายเงินทุนระหว่ างประเทศ
ภายใต้ส ภาพแวดล้อมตลาดทุ นที่ มี ก ารเชื่ อมโยงกัน ประกอบกับ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีและแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนของหลายประเทศ ส่ งผล
ให้ เ งิ น ทุ น ส า ม า ร ถ ไ ห ล เ วี ย น ข้ า ม ป ร ะ เ ทศ ไ ด้ ส ะ ด ว ก ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ใ น ก ร ณี ข อ ง ไ ท ย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) และสานักงาน ก.ล.ต. ก็ได้เปิ ดให้ผลู ้ งทุนไทยสามารถลงทุนใน
ต่างประเทศได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเริ่ มตั้งแต่ปี 2001 ที่ธปท. เริ่ มให้วงเงิ นลงทุนต่างประเทศ
จานวน 200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และได้ทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ ปี 2010 ที่ ธปท. ได้ให้วงเงิ น
รวมทั้งสิ้ น 5 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นรับผิดชอบในการจัดสรรวงเงิน
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ปั จ จุ บ ัน ส านั ก งาน ก.ล.ต. ได้ จ ัด สรรวงเงิ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 ของวงเงิ น รวม
5 หมื่ นล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่จดั สรรให้กบั กองทุนรวมประเภท foreign investment
fund (FIF) ที่ถือเป็ นช่องทางสาคัญที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้อย่างสะดวก
มากขึ้น เนื่องจากมีผจู ้ ดั การกองทุนที่เป็ นมืออาชี พบริ หารจัดการให้ และผูล้ งทุนยังสามารถกระจาย
ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในกองทุ น FIF หลาย ๆ กองโดยใช้เ งิ น จ านวนไม่ ม ากได้อี ก ด้ว ย
จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า หน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข้องได้ดาเนิ นการอานวยความสะดวกในการลงทุ น
ต่างประเทศมาตลอด โดยทยอยปรับเพิ่มวงเงิ น ช่ องทาง และประเภทหลักทรัพย์ที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุน
สามารถลงทุ นได้อย่างค่อยเป็ นค่อยไปเมื่ อเห็ นว่าผูล้ งทุนมีความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการ
ลงทุนในต่างประเทศที่อาจมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาวงเงินที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจะพบว่า
การก าหนดวงเงิ น ลงทุ น ต่ า งประเทศของไทยอาจไม่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การลงทุ น ต่ า งประเทศ
ของผูล้ งทุน เนื่ องจากยังมีวงเงินที่เหลื อในปริ มาณที่มากพอสมควร จึงอาจสรุ ปได้กว่ากฎเกณฑ์
ภาครัฐในการกาหนดวงเงิน และการขั้นตอนการขอจัดสรรวงเงินไม่ได้เป็ นอุปสรรคของการลงทุน
ในต่างประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น ความสนใจในการลงทุนต่างประเทศจึงขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมและ
ความต้องการของผูล้ งทุนเป็ นหลัก

2. ความพร้ อมของธุรกิจหลักทรัพย์ ไทยและผู้ลงทุน
2.1 บริษทั หลักทรัพย์ ประเภทนายหน้ า ค้ า และจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
(บล.)
ตามที่กล่าวในบทที่ 3 ว่าตลาดทุนไทยได้ดาเนิ นนโยบายปกป้ องผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์จ ากการจ ากั ด จ านวนใบอนุ ญ าตผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ และการก าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนี ยมขั้นต่ าตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ส่ งผลให้บริ ษทั หลักทรัพย์ (บล.) ขาดแรงจูงใจในการ
คิ ดค้น สิ นค้า และบริ ก ารประเภทใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบโจทย์ค วามต้องการของผูล้ งทุ น และไม่ เห็ น
ความสาคัญในการขยายฐานรายได้ไปยังธุ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากเห็นว่ามีการจากัดจานวน
คู่แข่งและมีรายได้ข้ นั ต่าจากการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ในอัตราที่กาหนดโดยภาครัฐอยูแ่ ล้ว
จากแผนภาพที่ 2 ที่ ไ ด้แสดงในบทที่ 3 จะเห็ นว่า รายได้หลัก กว่า ร้ อยละ 70
ของรายได้รวมทั้งหมด มาจากการให้บริ การนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ในขณะที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จ
ในประเทศอื่น ๆ มีการกระจายรายได้ไปยังธุ รกิ จที่เกี่ยวเนื่ องอื่นด้วย จึงอาจกล่าวได้วา่ บล. ไทยมี
การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ หลากหลายและขาดแรงจู ง ใจในการกระจายฐานรายได้ไ ปยัง ธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวข้องประเภทอื่นซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของ บล. ไทยในระยะยาว
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ภายหลัง จากที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ได้เ ลิ ก จากัด จานวนใบอนุ ญาตและตลท.
ได้เลิกกาหนดค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายขั้นต่ าตั้งแต่ 1 มกราคม 2012 มาระยะหนึ่ง สมาคมบริ ษทั
หลักทรัพย์ได้แสดงความเห็ นผ่านสื่ ออย่างต่อเนื่ องว่าไม่เห็ นด้วยกับการเปิ ดเสรี ธุรกิ จหลักทรัพย์
และหลังจากที่ ทางการได้ยืนยันว่าจะไม่กลับไปใช้นโยบายปกป้ องธุ รกิ จนี้ ด้วยการจากัดจานวน
ใบอนุ ญ าตหรื อก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มขั้น ต่ า อี ก สมาคมฯ ก็ ย ัง พยายามที่ จ ะประกาศอัต รา
ค่าธรรมเนี ยมมาตรฐานที่ช้ ี นาให้สมาชิ กใช้เป็ นแบบเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
ยังมีท่าทีที่ต่อต้านการแข่งขัน ถึงแม้วา่ ภาครัฐจะได้ประกาศนโยบายดังกล่าวล่วงหน้า และให้เวลา
ผูป้ ระกอบการถึง 5 ปี ในการปรับตัวก็ตาม

2.2 บริษทั หลักทรัพย์ จัดการลงทุน (บลจ.)
บลจ. ไทยส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ในเครื อธนาคารพาณิ ชย์ จึงมักนาเสนอสิ นค้าใน
รู ปแบบที่คล้ายเงินฝากเพราะง่ายต่อการขายลูกค้าเงินฝากซึ่ งมีความเข้าใจการลงทุนน้อย จึงส่ งผล
ให้ บลจ. ส่ วนมากขาดแรงจูงใจและประสบการณ์ ในการพัฒนากองทุนรวมรู ปแบบใหม่ ๆ มาเป็ น
ทางเลือกให้ผลู้ งทุน
นอกจากนี้ ข้อ จ ากัด ทางด้ า นกฎเกณฑ์ ข องภาครั ฐ ก็ เ ป็ นอุ ป สรรคหนึ่ งที่
ทาให้ขาดการคิดค้นกองทุนรวมรู ปแบบใหม่ ๆ เนื่ องจากยังไม่อนุ ญาตให้มีการเสนอขายกองทุน
รวมที่มีความซับซ้อนต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ดังนั้น บลจ. ไทยจึงขาดประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
กองทุนรวมประเภทนี้ นอกจากนี้ การที่ในอดี ตมีการจากัดการลงทุ นต่างประเทศให้กระทาผ่าน
บลจ. ไทยเท่านั้น และการไม่เปิ ดให้นากองทุนรวมต่างประเทศมาเสนอขายในไทยโดยไม่ผา่ นบลจ.
ไทยอีกชั้นหนึ่ ง ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้ บลจ. ขาดการคิดค้นพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆ เนื่ องจากได้
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายและบริ หารจัดการอยูแ่ ล้ว

2.3 ด้ านผู้ลงทุน
ผูม้ ี เงิ นออมส่ วนใหญ่ในไทยยังคงเน้นฝากเงิ นกับระบบธนาคารพาณิ ชย์เป็ น
หลัก ซึ่ งอาจอธิ บายได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ขาดประสบการณ์ ในการลงทุ นในตลาดทุ น
หรื อไม่ตอ้ งการรับความเสี่ ยงจากการลงทุนในตลาดทุน จึงส่ งผลให้จานวนผูล้ งทุนในตลาดทุนของ
ไทยมีนอ้ ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ยิง่ ไปกว่านั้นการที่ผใู ้ ห้บริ การในธุ รกิจหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มี
แผนการประกอบธุ รกิ จที่ เน้นให้ค วามสาคัญกับ ลู กค้า ทัว่ ไปเหมื อนกัน จึ งท าให้ฐานลู ก ค้า ของ
ผูใ้ ห้บริ การแต่ละรายมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับฐานผูล้ งทุนในตลาดทุนที่มีจานวนน้อยอยูแ่ ล้ว
หากพิ จารณาวงเงิ นที่ เปิ ดให้ผูล้ งทุ นสามารถลงทุ นในต่า งประเทศจะพบว่า
ผูล้ งทุนไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความสนใจ หรื อไม่มีความพร้อมที่จะนาเงินออมของตนเองไปลงทุน
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ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เนื่องจากวงเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. จัดสรรให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจยังอยูใ่ น
ระดับต่ าเมื่ อเที ย บกับ วงเงิ นที่ ไ ด้รับจัดสรรจาก ธปท. เหตุผลหนึ่ งอาจเป็ นเพราะผูล้ งทุนยังขาด
ประสบการณ์ที่จะลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเอง หรื อไม่ตอ้ งการที่จะรับความเสี่ ยงที่เพิ่มมากขึ้น
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

3. ความพร้ อมของตลาดทุนไทยที่จะมีบทบาทในภูมิภาค
ตลอดเวลาหลายปี ที่ ผ่า นมา ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ในตลาดทุ นไทยไม่มี ความกระตื อรื อร้ นเท่ าที่ ค วรที่ จะส่ งเสริ มบทบาทตลาดทุ นไทยในภูมิ ภาค
ท าให้เสี ย เปรี ย บประเทศอื่ น ๆ ที่ พ ฒ
ั นาแล้ว และมี ศ กั ยภาพมากกว่า ไทย เช่ น เกาหลี ใ ต้ ญี่ ปุ่ น
สิ งคโปร์ ที่เริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดทุนที่อยูร่ ะหว่างจัดตั้งของกลุ่มประเทศอินโดจีน
แผนภาพที่ 4 : ความสั มพันธ์ ของตลาดทุนสาคัญในเอเชี ยทีม่ ีต่อตลาดทุนในภูมิภาคอินโดจีน
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
สิ งคโปร์

ลาว กัมพูชา
พม่า
พม่า

ที่มา : สานักงาน ก.ล.ต.
อย่า งไรก็ ดี ตลาดทุ นไทยได้เริ่ ม ให้ค วามส าคัญกับ การส่ งเสริ ม บทบาทตนเองใน
ภูมิภาค โดยในปี 2011 สานักงาน ก.ล.ต. ได้ลงนามความร่ วมมือ (Memorandum of Understanding:
MOU) กับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ค.ล.ต.) สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (Securities and Exchange Commission Office of The Lao, PDR)
เพื่ อเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาตลาดทุ นของทั้ง สองประเทศและแลกเปลี่ ย นข้อมู ล
ระหว่างกันในการป้ องปรามและดาเนิ นการกับผูก้ ระทาผิด ซึ่ งการเสริ มสร้างความร่ วมมือดังกล่าว
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความช่ วยเหลือในการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่ างกฎหมายตลาดทุนของ
ลาวเพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาบุคลากรของ ค.ล.ต. ให้มาเรี ยนรู ้การทางานในด้านต่าง ๆ ที่สานักงาน ก.ล.ต. ด้วย นอกจากนี้
สานักงาน ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่ เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี กบั
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนประเทศอื่น ๆ เช่น กัมพูชา และพม่า เพื่อนาไปสู่ ความร่ วมมือระหว่าง
กันในอนาคตอีกด้วย
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ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อมของภาคเอกชน
1. การหาพันธมิตรและการควบรวม
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของภาคเอกชนสาหรับการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน
ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาหาพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อขยายฐานสิ นค้าและเข้าถึงรู ปแบบการ
ดาเนิ นงานที่ได้มาตรฐานสากล หรื อพันธมิ ตรในประเทศที่ มีช่องทางการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
แข็งแกร่ ง เช่น สถาบันการเงิน บริ ษทั ประกัน เป็ นต้น เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเข้าถึงสิ นค้าได้สะดวก
รวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องการขยายฐานลูกค้าในประเทศ
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบางรายได้เริ่ มเจรจาหาพันธมิตรกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จใน
ต่างประเทศแล้วเพื่อให้สินค้าตลาดทุนจากไทย เช่ น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสาร
ทุน ไปเสนอขายยังในต่างประเทศผ่านพันธมิตรในประเทศนั้น ๆ

2. การพัฒนาสิ นค้ าทีต่ อบโจทย์ ผู้ลงทุน
การที่ตลาดทุนไทยยังขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นปั จจัย
ส าคัญ ที่ ท าให้ ต ลาดทุ น ไทยขาดความน่ า สนใจ และไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูล้ งทุนที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นเรื่ อย ๆ จึงจาเป็ นต้องสร้างความหลากหลายและ
ความครบถ้ว นของผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น ให้ ท ัด เที ย มกับ ตลาดทุ น ในภู มิ ภ าค สามารถใช้เ ป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นแหล่งรองรับการลงทุนของคนวัยเกษียณและการออม
ระยะยาว
ดังนั้น ภาคเอกชนจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์
ความต้อ งการของผู ้ล งทุ น แต่ ล ะประเภทที่ มี พ ฤติ ก รรมการออมที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น การออก
กรมธรรม์ประกันชี วิตแบบบานาญ (annuity product) เพื่อช่ วยให้ประชากรวัยทางานสามารถวาง
แผนการออมเงิ น ระยะยาวไว้ใ ช้ใ นยามเกษี ย ณเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นภาระของรั ฐ บาลและลู ก หลาน
ในอนาคต เป็ นต้น

3. การขยายช่ องทางการเข้ าถึงของผู้ลงทุน
การที่ ต ลาดทุ น ไทยมี ฐ านผู ้ล งทุ น น้ อ ยอาจเนื่ อ งมาจากข้อ จ ากัด ในการเข้า ถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ และการได้รับบริ การทางการเงิ น ดังนั้น ภาคเอกชนจึงควรพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีให้มากขึ้ น เช่ น การเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านเครื่ องบริ การเงิ นสดอัตโนมัติ (ATM)
การเสนอขายกองทุ นรวมผ่านเว็บไซต์ เนื่ องจากพัฒนาการเทคโนโลยีส่งผลให้ผูล้ งทุ นสามารถ
เข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น
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ข้อเสนอแนะทั้ง 3 ข้อนี้ จะสามารถช่วยให้ภาคเอกชนสามารถขยายฐานลูกค้าตนเอง
ทั้งในและต่างประเทศ จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นของตนเองแก่ผลู ้ งทุนผ่านเครื อข่าย
พันธมิ ตร ในต่างประเทศในขณะเดี ยวกันก็สามารถนาผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นจากต่างประเทศมา
เสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนไทยด้วย ดังนั้น หากผูป้ ระกอบธุ รกิ จมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น และมีช่องทาง
การทาธุ รกิจที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจเปลี่ยนแปลงท่าทีในการสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทุนก็เป็ นได้

ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อมของภาครัฐ
เพื่ อ เป็ นการเอื้ อ อ านวยให้ ภ าคเอกชนสามารถคิ ด ค้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น ใหม่ ๆ
หรื อขยายรู ปแบบการประกอบธุ รกิจให้ครบวงจรมากขึ้น ภาครัฐจาเป็ นต้องพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์
ที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบธุ รกิจของภาคเอกชนในคราวเดียวกัน รวมถึงส่ งเสริ มบทบาทใน
การให้ความรู ้กบั ผูล้ งทุน เพื่อเตรี ยมความพร้อมตลาดทุนไทยให้มีบทบาทในเวทีภูมิภาค และได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากการเชื่ อมโยงตลาดทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเด็นที่หน่ วยงานภาครัฐ
ควรพิจารณาให้ความสาคัญสามารถแบ่งออกเป็ น 4 เรื่ องหลัก ดังนี้

1. การแก้ไขกฎเกณฑ์ ทเี่ ป็ นอุปสรรคในด้ าน :
1.1 กฎหมายหลักทรัพย์ ในส่ วนทีก่ ากับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษทั
จดทะเบียน
เพื่ อให้ตลาดทุ นไทยเป็ นแหล่ ง ระดมทุ นที่ ส าคัญภู มิภาค และเพิ่ ม ทางเลื อก
ให้กบั ผูล้ งทุนในประเทศ หน่ วยงานภาครัฐจึงควรอานวยความสะดวกให้กบั บริ ษทั ต่างประเทศที่
ต้องการระดมทุน/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยพิจารณายกเว้นข้อจากัดในเรื่ องของการ
เปิ ดเผยข้อมูล การเข้าถื อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ และส่ วนที่ กาหนด หน้าที่ คุณสมบัติของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร และการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศที่จดทะเบี ยนอยู่ใน
ประเทศที่มีระบบกฎหมายการกากับดู แลที่เทียบเคียงกับของไทย เพื่อลดภาระไม่ให้ผูท้ ี่ตอ้ งการ
ระดมทุนต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสองประเทศที่อาจมีหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่แตกต่างกัน

1.2 ภาษี
1.2.1 ภาษีเงินปันผล
หน่ วยงานภาครั ฐควรพิจารณายกเว้นการเก็บ ภาษี เงิ นปั นผลเพื่ อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรม และไม่เป็ นการเก็บซ้ าซ้อนเนื่ องจากบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลท. มีการจ่ายภาษีจาก
กาไรสุ ทธิ แล้ว นอกจากนี้ การยกเว้นเก็บภาษีเงินปั นผลยังสามารถช่วยดึงดูดบริ ษทั ต่างประเทศเข้า
มาจดทะเบียนใน ตลท. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผลู ้ งทุนอีกด้วย
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1.2.2 ภาษีกาไรจากการซื้ อขาย
ทางการควรพิ จ ารณายกเว้น ภาษี ก าไรจากการซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์
ไม่เพียงสาหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ควรยกเว้นให้นิติบุคคลด้วย เพื่อให้เป็ นระบบที่แข่งขันได้
กับประเทศอื่นในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ข้อเสนอนี้ อาจเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยากเนื่ องจากขัดกับความรู ้สึก
ของคนทัว่ ไปที่ เห็ นว่าการยกเว้นภาษี ก าไรจากการซื้ อขายเป็ นการเอื้ อประโยชน์ แก่ ผูม้ ี ฐานะดี
พอที่จะลงทุนในตลาดทุนเท่านั้น ซึ่ งไม่เป็ นธรรมกับมนุษย์เงินเดือนที่เสี ยภาษีมากกว่า
การด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ จึ ง ต้องอาศัย การผลัก ดัน จากผูก้ าหนดนโยบายที่
เล็งเห็นว่าภาษีประเภทนี้ จะทาให้ตลาดทุนไทยเสี ยเปรี ยบตลาดอื่น เพราะในปั จจุบนั การเคลื่อนย้าย
เงิ นทุ นสามารถทาได้สะดวก และตลาดหลักทรั พย์ต่าง ๆ มี การนาหลักทรั พย์ของประเทศอื่ น ๆ
หรื อเทียบเท่าเข้ามาซื้ อขาย ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศที่มีตน้ ทุนการ
ทาธุ รกรรมที่ต่า มีอตั ราภาษีที่แข่งขันได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้อย่างสะดวกมากขึ้น
1.2.3 ภาษีดา้ นการควบรวม
ทางการควรปรั บ ปรุ งกติ ก าภาษี เพื่ อไม่ใ ห้เป็ นอุ ป สรรคต่อการควบรวม
กิจการ เพราะการควบรวมกิ จการเป็ นกลไกสาคัญในการสร้างขนาดของบริ ษทั ไทยให้มี economy
of scale และมีขนาดเพียงพอที่จะอยูใ่ นสายตาของผูล้ งทุนสถาบันต่างประเทศ และทาให้ตลาดทุน
ไทยสามารถแข่งขันกับตลาดอื่นในการดึงดูดเงินทุนเข้าประเทศ
บริ ษ ทั ที่ ค วบกิ จการหรื อโอนกิ จการทั้งหมดให้แก่ กนั ควรมี ผ ลทางภาษี
เสมื อนไม่ไ ด้มีก ารควบรวมกิ จการกัน ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ องสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ล ดอัตราภาษี
ชัว่ คราว การนาขาดทุนสะสมมาใช้ประโยชน์ต่อ การนับเงินสารองของสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั
ประกัน

1.3 การส่ งเสริมให้ บริษทั หลักทรัพย์ สามารถพัฒนาสิ นค้ าและบริการ
ใหม่ ๆ
หน่วยงานภาครัฐควรเปิ ดให้มีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลื อกให้แก่ ผลู ้ งทุน อย่างไรก็ดี ความหลากหลายที่มากขึ้นก็ย่อมมาพร้ อมกับ
ความเสี่ ยงและความซับ ซ้อนที่ ม ากขึ้ นด้วย ดังนั้น การเปิ ดช่ องให้ส ามารถเสนอขายต่ อผูล้ งทุ น
สถาบัน หรื อผูล้ งทุ นที่ มี ค วามพร้ อมก่ อ นจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญเพื่ อ สร้ า งความคุ ้นเคยให้ก ับ ผูล้ งทุ น
หลังจากนั้นอาจพิจารณาให้สามารถเสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปได้เมื่อเห็นว่ามีความพร้อม
ในขณะเดี ยวกัน หน่ วยงานภาครั ฐควรพิจารณาเปิ ดทางให้บริ ษทั หลักทรั พย์
สามารถทาธุ รกรรมที่เกี่ ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ในส่ วนที่เนื่ องกับธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่กระทาเป็ น
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ปกติ เนื่องจากการเชื่อมโยงตลาดทุนและระบบซื้ อขายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์จาเป็ นต้องมีการทา
ธุ รกรรมที่เกี่ ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้น เช่ น การรับชาระหรื อการรับหลักประกันที่เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ การมีสถานะเป็ นเงิ นตราต่างประเทศทั้งเพื่อลูกค้าและตนเอง รวมถึงการเปิ ด
บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน เป็ นต้น

1.4 ขยายฐาน และให้ ความรู้ ผู้ลงทุน
ฐานผูล้ งทุ น ที่ มี ค วามพร้ อ มจะเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการก าหนดรู ป แบบการ
พัฒ นาของธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงตลาดทุ น อาเซี ย น หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง
จาเป็ นต้องดาเนินการให้ความรู ้บุคคลทัว่ ไปเพื่อให้เกิดความสนใจในการลงทุนในตลาดทุน รวมถึง
การขยายช่องทางให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเปิ ด
ให้มีผขู ้ ายประเภทอื่น ๆ เช่น ผูข้ ายอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อผ่านตัว
แทนที่ทาหน้าที่รวบรวมและเสนอขายผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง (fund supermart) เป็ นต้น

2. การยืนยันนโยบายส่ งเสริมและผลักดันให้ มกี ารแข่ งขันในตลาดทุน
หน่วยงานภาครัฐจาเป็ นต้องดาเนิ นนโยบายส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการแข่งขันใน
ตลาดทุ นอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ างความตื่ นตัวให้กบั ภาคธุ รกิ จและส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 เรื่ องหลัก ดังนี้

2.1 การยืนยันนโยบายเปิ ดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์
นโยบายเปิ ดเสรี ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์หมายถึ ง การเปิ ดให้ผูท้ ี่ มีค วามพร้ อมที่ จะ
ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ก ารก ากับ ดู แลของทางการสามารถขอใบอนุ ญาตได้ โดยไม่ จ ากัดจานวน
ใบอนุญาต และการเปิ ดให้บริ ษทั หลักทรัพย์สามารถต่อรองค่าธรรมเนี ยมกับลูกค้าได้โดยไม่มีการ
กาหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่า
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวล่วงหน้า 5 ปี ตั้งแต่ปี
2007 เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะมี ผ ลเมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม 2012
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เมื่อนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วก็ยงั มีกระแสต่อต้านหรื อเรี ยกร้ องให้
ทบทวนการดาเนิ นนโยบายโดยขอให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณากลับไปใช้รูปแบบการกาหนด
ค่าธรรมเนียมขั้นต่าแบบขั้นบันได ดังนั้น ทางการต้องมีความหนักแน่นที่จะดาเนิ นนโยบายดังกล่าว
ต่อไป และผลักดันให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต้องเผชิ ญหน้ากับการแข่ งขันและเตรี ยมวางกลยุทธ์ของ
ตนเองเพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิจที่จะมาพร้อมกับการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยน รวมถึงเปิ ดโอกาส
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ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จรายอื่นที่มีความพร้อมเข้ามาแข่งขันด้วยเพื่อร่ วมกันพัฒนาตลาดทุนไทยเป็ นที่
น่าสนใจและแข่งขันกับตลาดทุนแห่งอื่น ๆ ได้

2.2 การส่ งเสริมการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์
รู ปแบบการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็ นรู ปธรรมก็คือ การที่สมาชิ กของ
ตลาดหนึ่ งสามารถส่ ง ค าสั่ ง ในอี ก ตลาดหนึ่ งได้ เ สมื อ นเป็ นสมาชิ ก ของตลาดนั้ น (common
membership) แต่ ใ นขณะนี้ พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ ข องไทยยัง ไม่ เ ปิ ดให้ บ ริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะส่ งคาสัง่ เข้าถึงระบบซื้ อขายของตลท. โดยไม่ผา่ นบล.ในไทย จึงเป็ น
ข้อจากัดในการเชื่ อมโยงตลาดหลัก ทรั พ ย์ให้ทาได้เพี ยงผิวเผิน ดังนั้น ทางการควรเสนอยกเลิ ก
มาตรา 184 ที่เป็ นข้อจากัดดังกล่าว ไม่วา่ จะมีการแปรสภาพตลท.หรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อรองรับให้
สามารถสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่า งตลท.กับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์อื่น ในระดับ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมได้
มากกว่า

3. การให้ ความช่ วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้ าน
หน่ วยงานภาครัฐควรมีความกระตือรื อร้ นในการส่ งเสริ มบทบาทตลาดทุนไทยใน
ภูมิภาคเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนประเทศอื่น ๆ โดยการให้
ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม frontier markets ในการพัฒนาตลาดทุน เริ่ มตั้งแต่การร่ างกฎหมาย
หลักทรัพย์ การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในตลาด
ทุน รวมถึงการอานวยความสะดวกในการพัฒนาช่องทางการระดมทุนในประเทศเพื่อนาไปลงทุน
เพื่ อพัฒนาโครงสร้ า งสาธารณู ปโภคในประเทศเพื่ อนบ้า นให้เป็ นรู ป ธรรม รวมถึ ง การก าหนด
งบประมาณการให้ความช่วยเหลือที่ชดั เจน

4. การผลักดันนโยบายการสร้ างความรับรู้ ในหมู่สาธารณชนให้ เป็ นนโยบาย
ระดับชาติ
หน่ ว ยงานภาครั ฐควรผลัก ดันในการเชื่ อมโยงตลาดทุ นอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ใน
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนให้เป็ นโยบายระดับชาติเพื่อสร้างความ
รับรู ้ ในหมู่สาธารณชนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้มีการเตรี ยมความพร้ อมต่อการเชื่ อมโยงตลาดทุนที่จะ
เกิ ดขึ้ นในอีก 3 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ตลาดทุนไทยได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการเชื่ อมโยงตลาดทุ น
อาเซียน
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สรุป
สภาพแวดล้อมตลาดทุนไทยยังมีจุดที่เป็ นข้อจากัดในการเชื่ อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนอยู่
หลายประการ ทั้ง ในเรื่ อ งของกฎหมายกฎเกณฑ์ และภาษี ความไม่ พ ร้ อมของภาคเอกชนและ
ประชาชนที่ เป็ นฐานผูล้ งทุ นในประเทศ และการที่ ย งั ไม่ ไ ด้มี แผนการเชิ ง รุ ก เท่ า ประเทศอื่ น ๆ
ในการมีบทบาทต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งประเด็นเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็ นอุปสรรค
ต่ อ การเชื่ อ มโยง และถ้า มี ก ารเชื่ อ มโยงเกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ภ าคธุ ร กิ จ ของประเทศไม่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ เ ท่ า ที่ ค วร ดัง นั้น ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งจึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ง ภาคเอกชนในการหาพันธมิ ต ร พัฒ นาสิ น ค้า และขยายฐานลู ก ค้า และภาครั ฐ ในการแก้ไ ข
กฎเกณฑ์ที่เป็ นอุปสรรคในเรื่ องต่าง ๆ ให้ความรู ้ ผลู ้ งทุน และที่สาคัญก็คือ ภาครัฐต้องยืนยันและ
ผลัก ดันนโยบายที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ดการแข่ ง ขันในประเทศ อี ก ทั้ง ต้องมี นโยบายที่ ชัดเจนในการ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้านอย่างเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนสร้างความรับรู ้ในหมู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้การเชื่อมโยงตลาดทุนเป็ นนโยบายระดับชาติ

บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
การด าเนิ น การเชื่ อ มโยงตลาดทุ น อาเซี ย นเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โต
และการขยายการลงทุน ในภูมิภาคตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนภายในปี 2015
โดยตลาดทุ นที่ เชื่ อมโยงกันสามารถยกระดับ ประสิ ท ธิ ภาพใน 3 ด้า นสาคัญ ได้แก่ การจัดสรร
ทรั พ ยากรทางการเงิ น การกระจายความเสี่ ย ง และการพัฒ นาระบบการเงิ น ให้ ค รบวงจร
ซึ่ งจะนาไปสู่ การเติบโตของเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็ น
การเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ ีเงินออมด้วย

1. สภาพพืน้ ฐานของตลาดทุนไทยและอาเซียน
1.1 ตลาดทุนอาเซี ยนส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก และมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันมาก
กล่ าวคื อตลาดทุ นสิ งคโปร์ อยู่ในกลุ่ มที่พฒั นาแล้วซึ่ งล้ าหน้าประเทศอื่ นมาก ในขณะที่ตลาดทุ น
มาเลเซี ยและไทยอยูใ่ นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ช้ นั นา (advanced emerging) อินโดนีเซี ยและฟิ ลิปปิ นส์
อยูใ่ นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ข้ นั รอง (secondary emerging) เวียดนามอยูร่ ะดับ frontier ลาวและกัมพูชา
เพิ่งจัดตั้งตลาดทุน ส่ วนพม่าและบรู ไนอยูร่ ะหว่างพิจารณาจัดตั้ง
1.2 ตลาดทุ นไทยมี พฒั นาการอยู่ใ นระดับ ค่อนข้า งสู ง ในอาเซี ย น แต่ใ นแง่ ขนาด
(มูลค่า8.9 ล้านล้านบาทในเดื อนมกราคม 2012) ยังเป็ นรองทั้งสิ งคโปร์ มาเลเซี ย และอินโดนี เซี ย
ทาให้ในภาพรวมเป็ นที่สนใจน้อยกว่าในสายตาผูล้ งทุนสถาบัน
1.3 ตลาดทุนไทยอยูภ่ ายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการปกป้ องผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์มา
โดยตลอด เช่ น ในธุ รกิ จตัวกลาง คือ นายหน้า ค้า จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ ซึ่ งเริ่ มมี การกากับดูแล
ตั้งแต่ปี 1972 มีการจากัดจานวนใบอนุญาตมาตลอด 40 ปี แต่ได้มีการยกเลิกจากัดจานวนใบอนุ ญาต
เมื่อต้นปี 2012 มีการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายขั้นต่าไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แต่เริ่ ม
จะเปิ ดให้ต่อรองเต็มที่เมื่อปี 2012 เช่นกัน และในกฎหมายยังได้จากัดช่องทางการส่ งคาสั่งซื้ อขายว่า
ต้องผ่านสมาชิกที่เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ในไทยเท่านั้น ทาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันน้อยกว่าสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย
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ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ (บล.) ในไทยที่ เ ป็ นเครื อ ต่ า งชาติ มี อ ยู่ ร าว
1 ใน 3 และมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบครึ่ งหนึ่ง หลายบริ ษทั มีแม่อยูท่ ี่มาเลเซี ยและสิ งคโปร์ บริ ษทั
แม่ใน 2 ประเทศนี้ ขยายธุ รกิจเชิงรุ กไปในประเทศอาเซี ยนอื่นหลายประเทศ ในขณะที่บล.ของไทย
มีเพียง 2 บริ ษทั ที่ขยายธุ รกิ จไปประเทศอื่นคือลาวและเวียดนาม ส่ วนบริ ษทั จัดการลงทุน (บลจ.)
ของไทยมากกว่าครึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูก ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งมี ส่วนแบ่งถึ งร้ อยละ 93 และเน้นการ
นาเสนอสิ นค้าประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก
1.4 ประชาชนของไทยส่ วนใหญ่มี ความรู ้ ท างการเงิ นน้อย ไม่ เข้าใจความจาเป็ น
ของการลงทุ น ผูล้ งทุ นส่ วนมากเน้นการซื้ อขายแบบเก็ ง ก าไร หรื อซื้ อกองทุ นรวมตราสารหนี้
ระยะสั้น ทาให้มีขอ้ จากัดในการพัฒนาธุ รกิจของ บล. บลจ.
1.5 ด้วยขนาดตลาดทุ นที่ เล็ก การเกาะกลุ่ มหรื อดาเนิ นการร่ วมกันของตลาดทุ น
อาเซี ยนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อให้ตลาดอาเซี ยนมีขนาดใหญ่ข้ ึน มีสภาพคล่องและความหลากหลายที่
จะเป็ นจุดสนใจของผูล้ งทุ นสถาบันทัว่ โลก ตลาดอาเซี ยนรวมกันมีขนาดเป็ นที่ 7 ของโลก สู งกว่า
ตลาดอื่นหลายแห่ งเช่ น ฝรั่งเศส บราซิ ล อินเดีย การร่ วมมือกันระหว่างตลาดทุนในอาเซี ยนจะช่วย
ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคธุ รกิจและเพิ่มทางเลือกให้ผลู ้ งทุนในแต่ละประเทศ และ
เสริ มสร้ างศักยภาพให้ต ลาดทุ นอาเซี ยนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่ น ซึ่ งก่ อประโยชน์มากกว่า
แยกกันโต

2. ปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
2.1 ในปี 2009 ที่ ประชุ มรั ฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยน ได้อนุ มตั ิแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนที่เสนอโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
ซึ่ งเป็ นเวทีความร่ วมมือของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนในอาเซี ยน แผนดังกล่าวครอบคลุมการ
สร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั สิ นค้าตลาดทุนของอาเซี ยนให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับโดยให้ความสาคัญ
กับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี (good corporate governance) การกระตุน้ ให้ประเทศสมาชิ ก
พัฒนากฎเกณฑ์ของตนให้ได้ม าตรฐานสากลของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) การสร้างระบบการยอมรับกฎกติการะหว่างกัน (mutual recognition - MR)
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และการส่ งเสริ มช่ องทางการเข้าถึ งตลาดแต่ละแห่ งด้วยการ
เชื่ อมโยงระบบซื้ อขายให้ผูล้ งทุ นทัว่ โลกสามารถซื้ อขายหลักทรั พย์ท วั่ อาเซี ยนผ่า นตลาดใดใน
อาเซี ยนก็ได้
2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนมีสาเหตุมาจาก
2.2.1 สภาพความแตกต่างของกฎกติกาในตลาดทุน และความไม่สมบูรณ์ ของ
ระบบกฎหมายเพื่อรองรับสิ ทธิ์ ของผูล้ งทุนและระบบดาเนิ นคดี ขา้ มพรมแดน ซึ่ งเป็ นข้อจากัดใน
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การที่ ห น่ วยงานก ากับ ดู แ ลใน host jurisdiction จะพึ่ ง พิ ง หน่ วยงานใน home jurisdiction
ในการคุม้ ครองผูล้ งทุนของตน
2.2.2 การที่ ประเทศสมาชิ กเกรงว่าการเชื่ อมโยงตลาดทุ นจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความมัน่ คงของระบบเศรษฐกิ จและระบบการเงิ นตลอดจนความอยู่รอดของอุ ตสาหกรรมธุ รกิ จ
ตลาดทุนของตนเอง
2.2.3 ปั ญ หาเฉพาะของประเทศที่ เ พิ่ ง มี ต ลาดทุ น ซึ่ งยัง ต้อ งใช้ เ วลาพัฒ นา
มาตรฐานของตน ขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าจะถูกประเทศที่พฒั นาแล้วเข้ามาหาประโยชน์จาก
การเปิ ดตลาดเพียงอย่างเดียว

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
1.1 แนวทางเพื่อให้เกิดการยอมรับกฎเกณฑ์ระหว่างกัน ( MR)
1.1.1 หลักทรัพย์ที่เสนอขายข้ามประเทศจะต้องมีบางส่ วนที่เสนอขายในประเทศ
ตนเองด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานใน home jurisdiction ควรจะกลัน่ กรองอย่างดีเพื่อคุม้ ครอง
ผูล้ งทุนในประเทศของตนเอง
1.12 เริ่ ม ต้น จากการเสนอขายต่ อ ผูล้ งทุ น สถาบัน ก่ อ นเพราะต้อ งการความ
คุ ม้ ครองน้อยกว่า สาหรับกรณี ที่เสนอขายแก่ ผลู ้ งทุ นทัว่ ไปก็เริ่ มต้นจากหลักทรั พย์ที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และอาจกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติข้ นั ต่าของผูป้ ระกอบการและสิ นค้าที่เสนอขาย
ให้เข้มงวดเพื่อให้มนั่ ใจว่าน่าเชื่อถือ
1.1.3 พยายามอ้างอิ งมาตรฐานสากล ทั้งด้านการกากับดู แล ด้านบรรษัทภิ บาล
ด้านความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและดาเนินคดี
1.2 แนวทางการด าเนิ น การเพื่ อขจัด ปั ญ หาจากข้อ กัง วลและทัศ นคติ ท างลบต่ อ
การเชื่อมโยงตลาดทุน
1.2.1 สื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องและสาธารณชนให้เกิ ดการยอมรับ
และเตรี ยมความพร้อม พร้อมกันนั้นภาครัฐควรรับฟังปั ญหาของภาคธุ รกิจและแก้ไขกฎเกณฑ์ไม่ให้
เป็ นอุปสรรคในการแข่งขัน
1.2.2 สร้ า งความรู้ ท างการเงิ น และการลงทุ น ให้ ป ระชาชนเพื่ อ ขยายฐาน
ผูล้ งทุน และให้ขอ้ มูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะตราสาร ความเสี่ ยง สิ ทธิ ผลู ้ งทุน
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1.2.3 อ านวยความสะดวกในการเปิ ดให้ เ งิ น ทุ น ไหลเวี ย นได้ เ สรี มากขึ้ น
ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
1.3 แนวทางแก้ปัญหาสาหรับประเทศที่เริ่ มมีตลาดทุน
1.3.1 ประเทศที่ พ ฒ
ั นากว่า ควรให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
แก่ประเทศเหล่านี้ ทั้งในด้านการพัฒนากฎเกณฑ์ ระบบกากับดูแล หน่วยงานกากับดูแล ความรู้ดา้ น
วิชาการ และบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน
1.3.2 ใช้ ต ลาดทุ น ที่ พ ัฒ นาแล้ ว เป็ นแหล่ ง ระดมทุ น ในรู ป กองทุ น รวมหรื อ
นิติบุคคลร่ วมลงทุน ไปลงทุนในกิจการของรัฐหรื อเอกชนในประเทศเหล่านี้
1.3.3 ใช้โครงสร้างระบบซื้ อขายหรื อชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาด
ที่พฒั นาแล้วให้เป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุนที่เพิ่งเริ่ มต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างความเชื่อมัน่

2. ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อมของไทย
2.1. ภาคเอกชนควรหาพันธมิ ตรในต่างประเทศเพื่อแสวงหาความชานาญในการ
พัฒนาสิ นค้าและธุ รกิ จประเภทใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม และหาวิธีขยายช่ องทางการเข้าถึงผูล้ งทุนโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและจับมือกับ
พันธมิตรภายในประเทศที่มีช่องทางการจาหน่ายที่แข็งแกร่ งเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
2.2 ภาครั ฐควรเตรี ย มความพร้ อมด้วยการผลัก ดันให้ก ารเชื่ อมโยงตลาดทุ นเป็ น
นโยบายระดับชาติ เร่ งสร้ างความรั บรู ้ ในหมู่ผทู้ ี่ เกี่ ยวข้องและสาธารณชนทัว่ ไปเพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจว่าการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซี ยนเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกฝ่ ายต้องมีความตื่นตัว
ในการพัฒนาขีดความสามารถของตน ทั้งนี้ ควรมีมาตรการเฉพาะดังนี้
2.2.1 ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็ นอุปสรรค เพื่อให้ตลาดทุนไทย
สามารถแข่งขันได้กบั ตลาดประเทศอื่นในการดึงดูดบริ ษทั มาระดมทุนและดึงดูดผูล้ งทุน ได้แก่
2.2.1.1 ยกเว้นไม่นาบทบัญญัติในส่ วนที่กากับดูแลบรรษัทภิบาลของบริ ษทั
จดทะเบียนมาใช้กบั บริ ษทั ต่างประเทศที่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เนื่ องจากซ้ าซ้อน
และอาจขัดแย้งกับบทบัญญัติในลักษณะทานองเดียวกันที่มีอยูแ่ ล้วใน home jurisdiction
2.2.1.2 ปรั บ ปรุ งกติ ก าภาษี ก ารลงทุ น ให้ เ ที ย บเคี ย งและแข่ ง ขั น ได้
กับของตลาดทุนอื่น ทั้งภาษีเงินปั นผล ภาษีกาไรจากการซื้ อขาย และภาษีที่เป็ นอุปสรรคในการควบ
รวมกิจการ
2.2.1.3 ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการเงิ น และบริ ก ารใหม่ ๆ
เพื่ อเพิ่ ม ทางเลื อกให้ผูล้ งทุ น โดยอาจเริ่ ม จากผูล้ งทุ นสถาบันก่ อน และเปิ ดให้บ ล. ท าธุ รกรรม
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
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2.2.2 เร่ งพัฒนาความรู ้ ด้านการออมและการลงทุ นของประชาชนเพื่อสร้ างฐาน
ผูล้ งทุนในประเทศที่แข็งแกร่ ง ขยายช่ องทางการจาหน่ายหลักทรัพย์ไปถึงมือผูล้ งทุนโดยเปิ ดให้มี
ตัวกลางประเภทอื่นเพิ่มเติมจาก บล. และ ธนาคารพาณิ ชย์ในปัจจุบนั
2.2.3 มีนโยบายที่ชดั เจนในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ตลาดทุนของประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างเป็ นรู ปธรรมและครบวงจร
2.2.4 ยืนยันนโยบายส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการแข่งขันในธุ รกิจหลักทรัพย์และ
ตลาดทุน รวมถึ งแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ ตลท. สามารถเปิ ดรับคาสั่งโดยตรงจากบริ ษทั หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้เพื่อรองรั บการเชื่ อมโยงตลาดหลักทรั พย์ภายในอาเซี ยน
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยต้องเตรี ยมวางกลยุทธ์
ของตนเองเพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิจ ทาให้ตลาดทุนไทยมีความแข็งแกร่ ง พร้อมที่จะเอื้ออานวยให้
ประเทศได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการเชื่อมโยงในระยะยาว

3. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาเพิม่ เติม
งานวิจยั ชิ้นนี้ เน้นศึกษาการเชื่ อมโยงตลาดทุนในระดับเบื้องต้นซึ่ งครอบคลุมถึงการ
ยอมรั บ มาตรฐานระหว่ า งกัน เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเสนอขายตราสารหรื อบริ ก าร
ด้า นหลัก ทรั พ ย์ข ้า มพรมแดน และการเชื่ อ มโยงตลาดทุ น ในลัก ษณะเป็ นพัน ธมิ ต ร แต่ ย งั มิ ไ ด้
พิจารณาเลยไปถึ งการเชื่ อมโยงในระดับที่สูงกว่านี้ มากที่เกิดขึ้นในซี กโลกตะวันตก เช่ น การรวม
ตลาดหลักทรัพย์ภายใต้กลุ่มบริ ษทั เดี ยวกัน ซึ่ งคาดว่าคงไม่เกิ ดขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า หรื อการมี
องค์กรกากับดูแลตลาดทุนร่ วมกันของอาเซี ยน และการใช้สกุลเงินร่ วมกัน ซึ่ งถือเป็ นโจทย์ระยะยาว
กว่า มาก ค าถามเหล่ า นี้ เป็ นเรื่ อ งที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นและต้อ งพิ จ ารณาด้ว ยความรอบคอบอย่า งยิ่ ง
ดังนั้น หากจะมีการศึกษาผลดีผลเสี ยและความเป็ นไปได้ในเชิ งลึกในอนาคตก็จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณากาหนดนโยบายในระดับประเทศต่อไป
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ภาคผนวก

ผนวก ก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการบริหารกิจการของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
มาตรา 89/1 ในหมวดนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า
1. บริ ษทั มหาชนจากัดที่ ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขาย ต่อประชาชน เว้นแต่บริ ษทั มหาชน
จากัดที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการ กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2. บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ที่ มี หุ้ น เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
1. บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ที่บริ ษทั มีอานาจควบคุมกิจการ
2. บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ที่บริ ษทั ย่อยตาม (1) มีอานาจควบคุมกิจการ
3. บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ที่ อยู่ภายใต้อานาจควบคุ มกิ จการต่อเป็ นทอด ๆ
โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ย่อยตาม (2)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษทั
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคล ซึ่ งรับผิดชอบ ในการบริ หารงานของบริ ษทั
ไม่วา่ โดยพฤติการณ์ หรื อโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
“บุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังต่อไปนี้
1. บุ ค คลที่ มี อ านาจควบคุ ม กิ จ การบริ ษั ท และในกรณี ที่ บุ ค คลนั้ นเป็ นนิ ติ บุ ค คล
ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2. คู่ ส มรส บุ ต ร หรื อบุ ต รบุ ญ ธรรม ที่ ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร
หรื อบุคคลตาม (1)
3. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรื อ (2) มีอานาจควบคุมกิจการ
4. บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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เมื่ อบุ คคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจ หรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุ รกรรมที่ ให้
ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) จะได้รับ
ประโยชน์ทางการเงิ นด้ว ย ให้ถือว่าบุ คคลดังกล่ าว เป็ นบุ ค คลที่ มีค วามเกี่ ย วข้องส าหรั บ การท า
ธุ รกรรมนั้น
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(1) การถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิ ติบุคคลหนึ่ งเกิ นกว่า ร้ อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) การมี อานาจควบคุ ม คะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของนิ ติบุค คลหนึ่ ง
ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(3) การมี อานาจควบคุ มการแต่งตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึ งหนึ่ งของกรรมการ
ทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม
มาตรา 89/2 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั กระทา การใด อันเป็ นการปฏิบตั ิอย่าง
ไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ พนั ก งาน ลู ก จ้า ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด ที่ รั บ จ้า งท างานให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์
หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่
ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิ บตั ิงาน เลิ กจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น
1. ให้ ข ้ อ มู ล ให้ ค วามร่ วมมื อ หรื อให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ ว่ า ด้ ว ยประการใด ๆ
แก่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น หรื อส านัก งาน อัน เกี่ ย วข้องกับ กรณี
ที่ พ นัก งาน ลู ก จ้า ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดนั้น เชื่ อ หรื อ มี เ หตุ อ ัน ควรเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ว่ า มี ก ารฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
2. ให้ ถ้อ ยค า ยื่ น เอกสารหลัก ฐาน หรื อให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ ว่ า ด้ว ยประการใด ๆ
แก่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น หรื อส านัก งาน เพื่ อประโยชน์ ใ นการ
พิจารณา หรื อตรวจสอบกรณี ที่ มีเหตุ สงสัย ว่า มี การฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ไม่วา่ จะกระทาไปโดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานมีคาสั่ง
ให้ปฏิบตั ิหรื อไม่
มาตรา 89/3 กรรมการต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามที่ ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
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จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา 89/4 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ด้วยเหตุตามที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดแล้ว กรรมการ ย่อมพ้นจากตาแหน่ งเมื่อมี ลกั ษณะที่ แสดงถึ งการขาด
ความเหมาะสมที่ จ ะได้ รั บ ความไว้ว างใจ ให้ บ ริ หารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น
ตามที่กาหนดในมาตรา 89/3 และจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ต่อไปมิได้
มาตรา 89/5 บรรดากิ จการของบริ ษ ทั ที่ ค ณะกรรมการ กรรมการ หรื อบุ ค คล ซึ่ งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทาไปในนามของบริ ษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริ ษทั แม้
จะปรากฏในภายหลังว่ากรรมการขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อขาดความเหมาะสม
ตาม มาตรา 89/3
มาตรา 89/6 ผูบ้ ริ หารต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่ แสดงถึ งการขาดความ
เหมาะสมที่ จ ะได้ รั บ ความไว้ ว างใจ ให้ บ ริ หารจั ด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผู ้ ถื อ หุ ้ น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผูบ้ ริ หารคนใดขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตาม วรรคหนึ่ ง ให้ผบู ้ ริ หารคนนั้นพ้น
จากตาแหน่งและจะดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ต่อไปมิได้
มาตรา 89/7 ในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรั บ ผิด ชอบ ความระมัดระวัง และ ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต รวมทั้ง ต้องปฏิ บ ัติใ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มาตรา 89/8 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ต้องกระทาเยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุ รกิ จเช่ นนั้นจะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์ อย่าง
เดียวกัน
การใดที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร พิสูจน์ได้วา่ ณ เวลาที่พิจารณาเรื่ องดังกล่าว การตัดสิ นใจ
ของตนมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารผูน้ ้ นั ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว
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1. การตัดสิ นใจได้ก ระท าไปด้วยความเชื่ อโดยสุ จริ ต และสมเหตุ ส มผลว่า เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
2. การตัดสิ นใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ และ
3. การตัดสิ นใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่
ตัดสิ นใจนั้น
มาตรา 89/9 ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารแต่ละคนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบและความระมัดระวังหรื อไม่ ให้คานึงถึง ปั จจัยดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. ตาแหน่งในบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวดารงอยู่ ณ เวลานั้น
2. ขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่ งในบริ ษทั ของ บุคคลดังกล่าว ตามที่กาหนดโดย
กฎหมาย หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
3. คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง
มาตรา 89/10 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
1. กระทาการโดยสุ จริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
2. กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
3. ไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัด หรื อแย้งกับประโยชน์ ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
มาตรา 89/11 การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งเป็ นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล ที่มีความ
เกี่ ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงิ นอื่ น นอกเหนื อจากที่ พึงได้ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุ ให้บริ ษ ทั
ได้รั บ ความเสี ย หาย ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นการกระท าที่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท
อย่างมีนยั สาคัญ
1. การท าธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่ อ ยกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คล
ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยไม่เป็ นไปตามมาตรา 89/12 หรื อ มาตรา 89/13
2. การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรื อ
3. การใช้ทรัพย์สิน หรื อโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์
หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป ตามที่คณะกรรมการ กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 89/12 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล ที่มี ค วามเกี่ ยวข้อง จะกระทาธุ รกรรมกับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้ต่อเมื่อธุ รกรรมดังกล่าว ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
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1. ธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรอง ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้า
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
2. การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
3. ธุ รกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งของบริ ษทั หรื อคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ าย มีสถานะเป็ น
ก. บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ไม่น้อยกว่าร้ อยละ เก้าสิ บของหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย หรื อ
ข. บริ ษทั ย่อยที่ ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ มี ความเกี่ ยวข้องถื อหุ ้น หรื อมี ส่ วน
ได้เสี ยอยูด่ ว้ ย ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม ไม่เกินจานวน อัตรา หรื อมีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ธุ รกรรมในประเภท หรื อที่มีมูลค่าไม่เกินจานวน หรื ออัตราที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนด
ในการประกาศกาหนดตาม (3) (ข) หรื อ (4) คณะกรรมการกากับตลาดทุ นอาจกาหนด
ให้ธุรกรรมที่กาหนด ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้วยก็ได้
มิ ใ ห้นาความในมาตรา 87 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (1992)
มาใช้บงั คับกับการทาธุ รกรรมระหว่างกรรมการกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
มาตรา 89/13 ในกรณี มีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุ รกรรมที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
หรื อความสัมพันธ์ของธุ รกรรมกับธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจ
ประกาศกาหนดหลัก เกณฑ์ ในเรื่ องดัง ต่ อไปนี้ เพื่ อใช้บงั คับ กับ การท าธุ รกรรมระหว่า งบริ ษ ทั
หรื อบริ ษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
1. การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การท าธุ ร กรรมดัง กล่ า วต่ อ ผู ้ล งทุ น เป็ นการทั่ว ไป
หรื อในหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ หรื อหนังสื อ นัดประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จานวนคะแนนเสี ยงของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการลงมติอนุมตั ิการทาธุ รกรรมดังกล่าว
3. หลักเกณฑ์ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรวมถึงการจัดให้มี บัตรออกเสี ยงลงคะแนนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น การจัดให้มีผูต้ รวจการการประชุ ม หรื อ การพิจารณาส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษของผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
มาตรา 89/14 กรรมการและผูบ้ ริ ห ารต้อ งรายงานให้บ ริ ษ ัท ทราบถึ ง การมี ส่ วนได้เสี ย
ของตน หรื อของบุ ค คลที่ มีค วามเกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ น ส่ วนได้เสี ย ที่ เกี่ ย วข้องกับการบริ หารจัดการ
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กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 89/15 คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุ การบริ ษทั รับผิดชอบดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุม ผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท คนใหม่ ภ ายในเก้า สิ บ วันนับ แต่ ว นั ที่ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท คนเดิ ม พ้น จาก
ตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ และ ให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทน ในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่ อเลขานุ ก ารบริ ษทั ต่ อสานักงาน ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่
จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว และให้แจ้ง ให้สานักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ด้วย
มาตรา 89/16 ให้เลขานุ การบริ ษทั จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับรายงานนั้น
มาตรา 89/17 บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงข้อ มู ล ตามมาตรา 89/20 รวมทั้ง ดู แ ลให้ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาเอกสาร หรื อ หลัก ฐานดัง กล่ า ว
ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วนั ที่มีการ
จัดทาเอกสาร หรื อข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถเรี ยกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
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มาตรา 89/18 นอกจากการด าเนิ น การกับ กรรมการตาม มาตรา 85 และมาตรา 86
แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (1992) แล้ว ในกรณี ที่ก รรมการกระท าการ
หรื อละเว้นกระทาการใด อันเป็ นการไม่ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามมาตรา 89/7 จนเป็ นเหตุใ ห้ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษทั อาจฟ้ องเรี ยกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการส่ งคืนประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ได้
ในกรณี ผถู ้ ือหุ น้ คนหนึ่ง หรื อหลายคน ซึ่ งถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ของบริ ษทั ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ดาเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ งแล้ว และบริ ษทั ไม่ดาเนิ นการตามที่ผูถ้ ื อหุ ้นแจ้งภายในหนึ่ งเดื อนนับแต่วนั ที่แจ้ง
ผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริ ษทั ได้
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ดาเนิ นการกับกรรมการตามมาตรานี้ แทนบริ ษทั หากศาลเห็ นว่า
การใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปโดยสุ จริ ต ให้ศาล มี อานาจกาหนดให้บริ ษทั ชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม
จานวนที่ เห็ นสมควร ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นจริ ง ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ใ ช้สิท ธิ ดงั กล่ า ว และเพื่อประโยชน์ในการ
กาหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ศาลมีอานาจเรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นคู่ความในคดีดว้ ย
มาตรา 89/19 ให้นาความในมาตรา 89/18 มาใช้บงั คับ กับการฟ้ องเรี ยกให้ผบู ้ ริ หารกระทา
การ หรื อละเว้นกระทาการใด อันเป็ นการ ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 89/7 รับผิดชอบในการส่ งคืน
ประโยชน์ที่ตน หรื อกรรมการ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม
มาตรา 89/20 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องร่ วมกันรับผิด ต่อบุคคลที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้น เนื่องจาก การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อประชาชนทัว่ ไป
โดยแสดงข้ อ ความที่ เ ป็ นเท็ จ ในสาระส าคัญ หรื อปกปิ ดข้อ ความจริ งที่ ค วรบอกให้ แ จ้ ง
ในสาระส าคัญในกรณี ดัง ต่ อไปนี้ เว้น แต่ ก รรมการ หรื อ ผูบ้ ริ ห ารดัง กล่ า วจะพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า โดย
ตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูล หรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
1. การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. งบการเงิ น และรายงานเกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท
หรื อรายงานอื่นใด ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อมาตรา 199
3. ความเห็นของกิจการเมื่อมีผทู ้ าคาเสนอซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัว่ ไป
4. การให้ขอ้ มูล หรื อรายงานอื่นใด เกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุ ้น
หรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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ในการฟ้ องเรี ยกค่ า เสี ย หายตามวรรคหนึ่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ฟ้ องคดี เมื่ อ พ้น ก าหนดสองปี
นับ แต่ วนั ที่ ผูเ้ สี ย หายรู ้ ถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล อัน เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อ ความจริ งตามวรรคหนึ่ ง
หรื อเมื่อพ้นกาหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ได้ มีการกระทานั้น
มาตรา 89/21 กรรมการ หรื อ ผูบ้ ริ ห ารที่ ก ระท าการ หรื อ ละเว้น กระท าการโดยทุ จ ริ ต
หรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่า งร้ า ยแรง จนเป็ นเหตุ ใ ห้ บ ริ ษ ัท เสี ย หายหรื อ เสี ย ประโยชน์ ที่ ค วรได้
จะยกเหตุ ที่ได้รับอนุ มตั ิ หรื อให้สัตยาบันโดยที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อคณะกรรมการมาทาให้ตน
หลุดพ้นจากความรับผิดมิได้
การกระทาการ หรื อละเว้นกระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
1. การขอมติ ค ณะกรรมการหรื อที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น โดยแสดงข้ อ ความที่ เ ป็ นเท็ จ
ในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ
2. กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ของบริ ษทั
3. กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของบริ ษทั
มาตรา 89/22 ให้นาบทบัญญัติในส่ วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามมาตรา 89/7 ถึ งมาตรา 89/21 รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ ยวข้อง มาใช้บงั คับกับ
บุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม
1. ผูบ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน และผูบ้ ริ หาร แผนชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย และในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน หรื อผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราวเป็ น
นิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย
2. ผูช้ าระบัญชี
มาตรา 89/23 เลขานุ การบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ตาม มาตรา 89/15 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และให้นาความในมาตรา
89/8 วรรคสอง มาตรา 89/10 มาตรา 89/11 (2) และ (3) และมาตรา 89/18 มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา 89/24 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการของ บริ ษทั ย่อยและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ย่อย ให้นาความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 รวมทั้งบทกาหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
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ให้ น าความในวรรคหนึ่ งมาใช้ บ ัง คับ กับ บุ ค คลตาม มาตรา 89/22 (1) และ (2) ของ
บริ ษทั ย่อยโดยอนุโลม
มาตรา 89/25 ในการสอบบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ไม่วา่ จะกระทาในฐานะเป็ นผูส้ อบบัญชี ของนิ ติบุคคลดังกล่าว หรื อในฐานะอื่น ซึ่ งนิ ติบุคคล
ดังกล่าวยินยอมให้ สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคล ซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของนิ ติบุคคลดังกล่าว ได้กระทาความผิด ตามมาตรา
281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312
หรื อ มาตรา 313 ให้ ผูส้ อบบัญ ชี แ จ้ง ข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ พฤติ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั นั้นทราบ เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ องต้นให้แก่สานักงานและผูส้ อบ
บัญชีทราบ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่ ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู ้ส อบบัญ ชี แ จ้ง
ให้สานักงานทราบ
พฤติการณ์ อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งตามวรรคหนึ่ ง และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 89/26 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจะมี
สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่ ป รากฏในทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้ น ณ วันเดี ย วกัน นั้น ทั้ง นี้
สิ ทธิ ของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้วา่ ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมี
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อ
หุ น้ ไม่เกินสองเดือน แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิให้มีการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเมื่อ
คณะกรรมการกาหนดวันเพื่อกาหนดผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
มาตรา 89/27 ให้ ค ณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น มี อ านาจประกาศก าหนดประเภท
หรื อรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการต้ อ งแจ้ ง ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในหนั ง สื อนั ด ประชุ ม
และระยะเวลาในการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม
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มาตรา 89/28 ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง หรื อหลายคน ซึ่ งถือหุ ้นและ มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะทาหนังสื อเสนอเรื่ องที่ จะ
ขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งต้องระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอสาหรับการประชุ ม
สามัญประจาปี หรื อการประชุ มวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นที่จะจัดให้มีข้ ึน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าวเสนอ
เป็ นวาระในการประชุม ผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้
1. เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
2. เป็ นเรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท และข้ อ เท็ จ จริ งที่ ก ล่ า วอ้า ง
โดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับ ความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3. เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนิ นการ ให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เป็ นเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสอง
เดือนที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษ ทั เว้นแต่ข ้อเท็จจริ งในการนาเสนอครั้ งใหม่ จะได้เปลี่ ย นแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
5. กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระ
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งใด ให้แจ้งกรณี ดงั กล่ าว เป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นใน
ครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นในการประชุ มตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดย
ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคหนึ่ งเป็ นวาระการประชุมของผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่ องดังกล่าวเป็ น
วาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่บริ ษทั จะจัดให้มีข้ ึนในครั้งถัดไป
มาตรา 89/29 การดาเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ หากเป็ น กรณี ที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1. การได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น ไม่ ว่ า ทรั พ ย์สิ น นั้ น จะเป็ นทรั พ ย์สิ น ของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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2. การโอนหรื อสละสิ ทธิ ประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิ ทธิ เรี ยกร้องที่มีต่อผูท้ ี่ก่อความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั ไม่วา่ สิ ทธิ ประโยชน์น้ นั จะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
3. การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรื อ ให้เช่าซื้ อกิจการ หรื อทรัพย์สิน
ทั้งหมด หรื อบางส่ วน ไม่วา่ กิจการ หรื อทรัพย์สินนั้น จะดาเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้า บริ หารจัดการธุ รกิ จทั้งหมดหรื อบางส่ วน ไม่ว่า ธุ รกิ จ
นั้นจะดาเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริ หารจัดการบริ ษทั
6. การให้ กู้ยื ม เงิ น การให้ สิ น เชื่ อ การค้ า ประกัน การท า นิ ติ ก รรมผู ก พัน บริ ษัท ให้
ต้อ งรั บ ภาระทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลภายนอกขาดสภาพคล่ อ ง หรื อ ไม่ ส ามารถ
ปฏิ บ ัติ ก ารช าระหนี้ ได้ หรื อ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นการเงิ น ในลัก ษณะอื่ นใดแก่ บุ ค คลอื่ น
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั ไม่วา่ การนั้นจะดาเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
7. การดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นมี อานาจประกาศก าหนดหลัก เกณฑ์เ พิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บงั คับกับการดาเนินการของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งได้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปที่เกี่ยวกับ การดาเนิ นการของบริ ษทั ตามวรรค
หนึ่ง หรื อข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ หรื อหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จานวนคะแนนเสี ยงของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการลงมติอนุมตั ิการทาธุ รกรรมดังกล่าว
มาตรา 89/30 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งใด ถ้าได้มีการ ส่ งหนังสื อนัดประชุ มหรื อลงมติ
โดยไม่ปฏิ บตั ิตาม หรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติในหมวดนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ ง หรื อหลายคน ซึ่ งมีสิทธิ ออก
เสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะร้องขอให้
ศาลสั่ ง เพิ ก ถอนมติ ใ นการประชุ ม ครั้ งนั้ นก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ให้ น าบทบัญ ญั ติ ใ นส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ
การร้ อ งขอให้ ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา 89/31 การชักชวน ชี้นา หรื อกระทาด้วยประการใด ๆ ต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เป็ นการ
ทัว่ ไป เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้ตน หรื อ บุคคลอื่นเข้าประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน
แทน ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นประกาศ
กาหนด
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มาตรา 89/32 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั อาจดาเนิ นการ ในห้องประชุ มมากกว่าหนึ่ ง
ห้อง แต่ตอ้ งให้ผเู ้ ข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผูถ้ ือหุ ้นอื่นในแต่ละ
ห้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

ส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
มาตรา 90 การประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่อ ได้จดั ตั้งในรู ปบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อเมื่อเป็ นสถาบันการเงิน ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การควบบริ ษทั หลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็ นการจัดตั้ง บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน
จากัด แล้วแต่กรณี
การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรานี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตลอดจนเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง (ภาคผนวก 2)

ส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 153 ให้จดั ตั้ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ข้ ึ นเรี ย กว่า “ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปั นกันดังนี้
1. จัดให้มีการให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรวมตลอดถึงการจัดระบบ
และวิธีการซื้ อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดงั กล่าว
2. ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ อัน ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ
หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียน โดยเป็ นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ นายทะเบียนหลัก ทรัพ ย์
ธุ รกิจให้บริ การด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจทานองเดียวกัน
3. ประกอบธุ รกิจอื่นใดนอกจาก (1) และ (2) โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 155 ห้ามมิ ให้บุคคลใดประกอบกิ จการตลาดหลักทรั พย์ หรื อกิ จการที่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา 156 ห้ามมิ ให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ ใช้ชื่อ หรื อคาแสดงชื่ อในธุ รกิ จ
ว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรื อ “ตลาดหุน้ ” หรื อคาอื่นใด ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา 184 การซื้ อ หรื อการขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ให้กระทาได้
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ ตลาดหลักทรัพย์
ในการซื้ อ หรื อ การขายหลัก ทรั พ ย์ตามวรรคหนึ่ ง สมาชิ ก จะกระท าการเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรื อของบริ ษทั หลักทรัพย์ ที่มิได้เป็ นสมาชิกก็ได้
ในการซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น ซึ่ งมิ ใ ช่ ป ระเภทหุ ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดให้บุคคล ที่มิใช่บริ ษทั หลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิ ก
ของตลาดหลักทรัพย์สามารถทาการซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้
มาตรา 185 ห้ามมิ ให้บริ ษ ทั หลัก ทรั พย์ที่ เป็ นสมาชิ กของ ตลาดหลักทรั พ ย์ซ้ื อ หรื อขาย
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นนอกตลาดหลัก ทรั พ ย์ ไม่ ว่า จะเป็ นการซื้ อ หรื อ ขายในฐานะนายหน้ า
หรื อตัวแทน หรื อในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

ส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพือ่ ครอบงากิจการ
มาตรา 245 ในส่ วนนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ ้น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น ที่อาจ
แปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุ น้ ได้
“กิ จการ”4 หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่มี
หลั ก ทรั พ ย์ ซ้ื อขายในศู น ย์ ซ้ื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ บริ ษัท มหาชนจ ากัด ที่ มี ล ั ก ษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
มาตรา 246 บุคคลใดกระทาการไม่ว่าโดยตนเอง หรื อร่ วมกับบุคคลอื่น อันเป็ นผลให้ตน
หรื อบุ ค คลอื่ น เป็ นผูถ้ ื อหลักทรั พย์ใ นกิ จ การในจานวน ที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อลดลง เมื่ อรวมกันแล้วมี
จานวนทุกร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่วา่ จะมีการลงทะเบียนการ
โอนหลักทรั พย์น้ นั หรื อไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้ น หรื อลดลงนั้น จะมี จานวนเท่าใดในแต่ละครั้ ง
บุคคลนั้น ต้องรายงานการเพิ่มขึ้ น หรื อลดลงของจานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิ จการดังกล่าวต่อสานักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคานวณจานวนสิ ทธิ ออก
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เสี ยงและการรายงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิ ที่จะซื้ อ หรื อได้รับ
การส่ งมอบหลักทรัพย์ของกิ จการ อันเนื่ องมาจาก การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็ นผูอ้ อก
หรื อจากการเข้าเป็ นคู่สัญญากับ บุคคลอื่ นใด ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุ นประกาศ
กาหนด
มาตรา 247 บุ ค คลใดเสนอซื้ อ หรื อได้ม าไม่ ว่า โดยตนเอง หรื อร่ วมกับ บุ ค คลอื่ น หรื อ
กระทาการอื่นใด อันเป็ นผล หรื อจะเป็ นผลให้ตน หรื อ บุ คคลอื่น เป็ นผูถ้ ื อหลักทรัพย์ในกิ จการ
รวมกันถึงร้อยละยีส่ ิ บห้าขึ้นไปของ
จานวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของกิ จ การนั้น ให้ ถื อ ว่า เป็ นการเข้า ถื อ หลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ
ครอบงากิจการ เว้นแต่การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์น้ นั เป็ นผลจากการได้มา โดยทางมรดก ในการนี้ ให้
คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ โดยอาจกาหนดให้บุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลที่ร่วมกันจัดทาคาเสนอ
ซื้ อหลักทรัพย์ก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดให้จดั ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตามวรรค
หนึ่ ง ค าเสนอดัง กล่ า วต้อ งยื่ น ต่ อ ส านัก งาน และให้ มี ผ ล ใช้บ งั คับ เมื่ อ พ้น ก าหนดเวลา ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 248 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ประกาศ หรื อแจ้งการเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 249 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ส่ งสาเนาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ให้แก่กิจการที่
ตนเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั โดยทันทีที่ได้ยนื่ คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
มาตรา 250 เมื่อได้รับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตามมาตรา 249 ให้กิจการนั้นจัดทาความเห็ น
เกี่ยวกับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ และให้ยนื่ ต่อสานักงาน พร้อมทั้งส่ งสาเนาให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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มาตรา 250/1 กิจการจะกระทาการ หรื องดเว้นกระทาการใดในประการที่น่าจะมีผลต่อการ
ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
การกระทาการ หรื องดเว้นกระท าการที่ ฝ่าฝื นต่ อบทบัญญัติในมาตรานี้ ไม่มี ผ ลผูก พัน
กิจการ และให้กรรมการของกิจการ ต้องรับผิดต่อ ความเสี ยหายของบุคคลภายนอกที่สุจริ ตและเสี ย
ค่าตอบแทน
มาตรา 251 ห้ามมิให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ซ้ื อหลักทรัพย์ของกิจการก่อนที่คาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ที่ยนื่ ต่อสานักงานจะมีผลใช้บงั คับ และ ได้ดาเนินการตามมาตรา 248
ในระหว่างเวลานับจากวันที่คาเสนอซื้ อหลักทรั พย์มีผลใช้บงั คับ จนถึ งวันที่ พน้ กาหนด
ระยะเวลารับซื้ อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เข้าซื้ อ
หลักทรัพย์น้ นั โดยวิธีการอื่นใดนอกจากที่ได้กาหนดไว้ตามคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั
มาตรา 252 เมื่อครบกาหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์แล้ว หาก
ปรากฏว่า ผูถ้ ื อหลัก ทรั พ ย์ไ ด้แสดงเจตนาขายหลัก ทรั พ ย์ที่ ต นเองถื ออยู่ ให้แก่ ผูท้ าค าเสนอซื้ อ
หลักทรั พย์มากกว่าจานวนที่ ได้ทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ไ ว้ ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ต้องซื้ อ
หลักทรัพย์น้ นั ไว้ท้ งั หมด เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่หลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อ
ขายหลัก ทรั พ ย์ และผู ้ท าค าเสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ มี ค วามประสงค์จ ะมิ ใ ห้ ห ลัก ทรั พ ย์น้ ัน เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์ ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่อไป
(2) ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเปลี่ยน วัตถุที่ประสงค์สาคัญของกิจการ
(3) ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเป็ น ผูถ้ ื อหลักทรัพย์ของกิ จการนั้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหลักทรัพย์ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
(4) กรณี อื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์จะต้องชาระราคาหลักทรั พย์แก่ ผูข้ ายหลักทรั พย์โดยทันที ที่
ได้รับมอบหลักทรัพย์ และในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่ ซื้ อขายดังกล่าว เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าเป็ นการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 253 เมื่ อผูท้ าค าเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์ไ ด้เสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์ไ ว้ใ นราคาหนึ่ ง แต่
ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
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หากผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ตอ้ งการจะซื้ อให้ครบตามจานวน ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์จะ
เสนอราคาใหม่ ที่สู งกว่า เดิ มก็ ได้ ในกรณี เช่ นว่านี้ ผูท้ าค าเสนอซื้ อหลัก ทรั พย์ตอ้ งช าระราคาค่ า
หลักทรัพย์ในส่ วนที่เพิ่มขึ้นแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อนด้วย
มาตรา 254 ในกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการ มีความประสงค์มิ
ให้หลักทรั พย์น้ นั เป็ นหลักทรั พย์ที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ หรื อที่ ซ้ื อขายในศู นย์ซ้ื อขาย
หลัก ทรั พ ย์ต่อไป ผูท้ าค าเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์ ต้องระบุ วตั ถุ ป ระสงค์โดยชัดแจ้ง ในค าเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ไว้ดว้ ย
มาตรา 255 บุคคลที่เคยทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการ ไม่วา่ จะดาเนิ นการ
สาเร็ จหรื อไม่ จะทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิ จการได้อีก ภายหลังระยะเวลาหนึ่ งปี
นับตั้งแต่วนั ที่พน้ กาหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ครั้ งก่ อน เว้นแต่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะอนุมตั ิเป็ นประการอื่น
มาตรา 256 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อหลักทรัพย์ไว้เรี ยบร้ อยแล้ว รายงานผล
การซื้ อหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การรายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 257 ให้ส านัก งานเก็ บ รั ก ษาข้อมู ลค าเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์น้ ัน เพื่อให้ป ระชาชน
สามารถตรวจสอบได้เป็ นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ มีผลใช้บงั คับ
มาตรา 258 หลักทรัพย์ของกิ จการที่บุคคล หรื อห้างหุ ้นส่ วนดังต่อไปนี้ ถืออยู่ ให้นบั รวม
เป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ด้วย
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม มาตรา 246 และมาตรา 247
(2) บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 เกิ นร้ อยละ
สามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ บุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงของคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของผูถ้ ือหุ น้ นั้นด้วย
(3) นิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 เกิ นร้ อยละสามสิ บ
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ บุคคลดังกล่าว
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(4) ผูถ้ ื อหุ ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากการ ถื อหุ ้นในนิ ติบุคคลตาม (3)
โดยการถือหุ น้ ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลที่ถูก
ถื อหุ ้น ทั้งนี้ หากการถื อหุ ้น ในทอดใดมี ผถู ้ ื อหุ ้นเป็ นบุ คคลธรรมดา ให้นบั รวมจานวนสิ ทธิ ออก
เสี ยงของ คู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ในนิ ติบุคคลที่ถูก ถื อหุ ้นนั้น
ด้วย
(5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 หรื อบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) เป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ รวมกันเกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคล
ตาม (5) โดยการถือหุ ้นในแต่ละทอดเกินร้ อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติ
บุคคลที่ถูกถือหุ น้ ดังกล่าว
(7) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรื อ มาตรา 247 หรื อบุคคลตาม (1) (2) (3)
(4) (5) หรื อ (6) หรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ตาม (8) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(8) ห้างหุ ้นส่ วนจากัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรื อ มาตรา 247 หรื อบุคคลตาม (1) (2) (3)
(4) (5) หรื อ (6) หรื อห้างหุ น้ ส่ วนสามัญตาม (7) เป็ นหุ น้ ส่ วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(9) นิ ติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 มีอานาจในการจัดการเกี่ ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
มาตรา 259 ในกรณี เ ป็ นที่ ส งสั ย ว่ า มี ก ารถื อ หลัก ทรั พ ย์อ ัน มี ล ัก ษณะที่ นั บ รวมเป็ น
หลักทรัพย์ของบุคคลเดี ยวกันตามมาตรา 258 ให้สานักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องดังกล่าว ชี้ แจง
หรื อ ด าเนิ น การแก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ ง หากบุ ค คลดัง กล่ า วมิ ไ ด้ช้ ี แจง หรื อ ด าเนิ น การแก้ไ ขภายใน
กาหนดเวลาที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าเป็ นการถือหุ น้ อันเข้าลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรา 258

ส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับอานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา 264 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจดังต่อไปนี้
1. เข้ า ไปใ นส ถ านที่ ประ ก อบธุ รกิ จ หรื อส ถ านที่ ตั้ งของ บริ ษั ท หลั ก ทรั พย์
ผูด้ ู แลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ผูร้ ับฝากทรั พย์สิน ตลาดหลักทรั พย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรั พย์
ส านัก หั ก บัญ ชี ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ นายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ หรื อสถานที่ ซ่ ึ งรวบรวม
หรื อประมวลข้ อ มู ล ของ บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ หรื อสถาบัน ดั ง กล่ า วด้ ว ยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
หรื อด้วยเครื่ องมือ อื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึ งพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ

118
ของสถานที่ น้ นั เพื่อตรวจสอบกิ จการ สิ นทรั พย์ และหนี้ สินของบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อสถาบัน
ดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าว
2. เข้า ไปในสถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ของผูเ้ ริ่ ม จัด ตั้ง บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด บริ ษ ัท ที่ อ อก
หลักทรัพย์ หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ หรื อสถานที่
ซึ่งรวบรวม หรื อประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อด้วยเครื่ องมืออื่นใด
ในระหว่ า งเวลาพระอาทิ ต ย์ข้ ึ นจนถึ ง พระอาทิ ต ย์ ต ก หรื อในเวลาท าการของ สถานที่ น้ ั น
เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี หรื อเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าไปในธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน หรื อสถานที่ใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึน
จนถึ ง พระอาทิ ต ย์ต ก หรื อในเวลาท าการของ สถานที่ น้ ัน เพื่ อ ท าการตรวจสอบสมุ ด บัญ ชี
เอกสาร หรื อหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
4. ยึ ด หรื ออายัด เอกสาร หรื อหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรื อดาเนินคดี
5. สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลู กจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม
ผูด้ ู แลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ผูร้ ับฝากทรั พย์สิน ตลาดหลักทรั พย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรั พย์
สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผูร้ วบรวม หรื อประมวลข้อมูล
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่นใดมาให้ถอ้ ยคา
หรื อส่ งส าเนา หรื อแสดงสมุ ด บั ญ ชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลั ก ฐานอื่ น เกี่ ย วกั บ กิ จ การ
การดาเนินงาน สิ นทรัพย์ และหนี้สินของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าว
6. สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซ้ื อ หรื อขายหลักทรัพย์กบั หรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสมาชิ ก
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ มาให้ถอ้ ยคา หรื อส่ งสาเนา หรื อแสดงสมุดบัญชี
เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
7. สั่ ง ให้ บุ ค คลใด ๆ ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องพนัก งานเจ้า หน้ า ที่
มาให้ ถ้อ ยค า หรื อ ส่ ง ส าเนา หรื อ แสดงสมุ ด บัญ ชี เอกสาร หลัก ฐาน หรื อ วัต ถุ ใ ดที่ เ กี่ ย วข้อ ง
หรื อจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
8. เข้า ไปตรวจสอบฐานะ หรื อการดาเนิ นงานในสถานที่ ประกอบธุ รกิ จของลู กหนี้ ของ
บริ ษทั หลัก ทรั พ ย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิ ตย์ข้ ึ นจนถึ ง พระอาทิ ตย์ตก หรื อในเวลาท าการของ
สถานที่น้ นั
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความ
สะดวกตามสมควร
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เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (1) (2) (3) หรื อ (8) แล้ว ถ้ายังดาเนิ นการ
ไม่เสร็ จ จะกระทาต่อไปในเวลากลางคืน หรื อนอกเวลาทาการของสถานที่น้ นั ก็ได้
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (6) (7) และ (8) จะต้องเป็ นการกระทาต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ องที่ดาเนิ นการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน
และในกรณี ตาม (6) และ (7) พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องกาหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งได้
มาตรา 264/1 เมื่ อหน่ วยงานที่ มีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ หรื อกฎหมายอื่ นในท านองเดี ย วกัน ของต่ า งประเทศร้ องขอ ให้ส านัก งานมี อานาจ
ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวม หรื อตรวจสอบข้อมูล หรื อหลักฐานที่จาเป็ น เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการกระทา อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
อื่ น ในท านองเดี ย วกัน ของประเทศผู ้ร้ อ งขอ ทั้ง นี้ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในกรณี ดัง กล่ า ว
ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การให้ความช่วยเหลื อนั้นต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์สาธารณะหรื อการรักษาความลับของ
ประเทศ
2. การกระท าซึ่ ง เป็ นมู ล กรณี ข องความช่ วยเหลื อนั้น เข้า ลัก ษณะประเภทความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
3. หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลง หรื อยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือ
ในทานองเดียวกันเป็ นการตอบแทน หากได้รับ คาร้องขอจากสานักงาน
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นาความในมาตรา 264 มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

ผนวก ข
กฎกระทรวงว่ าด้ วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
(เฉพาะส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัยนี)้
ข้ อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ก” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุ รกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
(2) การค้าหลักทรัพย์
(3) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(4) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(5) การจัดการกองทุนรวม
(6) การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
(7) กิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(8) การจัดการเงินร่ วมลงทุน
“ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ข” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุ รกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้
(2) การค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้
(3) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้
(4) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(5) กิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
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“ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ค” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุ รกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้
(1) การจัดการกองทุนรวม
(2) การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
(3) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
(4) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
(5) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
(6) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(7) การจัดการเงินร่ วมลงทุน
“ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ง” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุ รกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
(2) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
(3) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
“ผูข้ อรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม
กฎกระทรวงนี้
“ธนาคารพาณิ ชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์
หรื อกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจสถาบันการเงิน
“บริ ษทั ประกันชีวติ ” หมายความว่า บริ ษทั ประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
“กลุ่ ม นิ ติบุ ค คลเดี ย วกัน ” หมายความว่า กลุ่ มของนิ ติบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกันใน
โครงสร้างการถือหุ น้ โดยนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็ นบริ ษทั
ใหญ่หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อนิ ติบุคคลในกลุ่มมีผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคลเดียวกัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมเป็ นจานวนหรื อรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
“บริ ษทั ใหญ่” หมายความว่า
(1) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในผูข้ อรับใบอนุ ญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของผูข้ อรับใบอนุญาต
(2) บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (1) เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
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(3) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในบริ ษทั อื่นต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากบริ ษทั ที่ถือหุ ้นในบริ ษทั ตาม
(2) และในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้ อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่นนั้น หรื อ
(4) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในผูข้ อรั บใบอนุ ญาตไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เป็ นจานวนหรื อ
รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ อรับใบอนุ ญาต
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
(1) บริ ษทั ที่ มี บริ ษทั ใหญ่ถื อหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละห้า สิ บ ของจานวนหุ ้นที่ มี สิท ธิ ออกเสี ย ง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(2) บริ ษทั ที่มีบริ ษทั ตาม (1) ถือหุ ้นเกินกว่าร้ อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(3) บริ ษ ทั ที่ มี บ ริ ษ ทั อื่ น ถื อ หุ ้ นต่ อ ไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ ม จากบริ ษ ัท ที่ มี บ ริ ษ ัทตาม (2)
ถือหุ ้นและการถื อหุ ้นของบริ ษทั อื่นในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น หรื อ
(4) บริ ษทั ที่มีบริ ษทั ใหญ่หรื อบริ ษทั อื่นตาม (1) (2) หรื อ (3) ถือหุ ้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เป็ นจานวนหรื อรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
ข้ อ 4 ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ก ต้องเป็ น
(1) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้า
ซื้ อขายหลักทรั พย์ แต่ไม่รวมถึ งบริ ษทั หลักทรั พย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์
ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่ งหนี้ หรื อการเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์นอกเหนือจากบริ ษทั หลักทรัพย์ตาม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงิน
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็ น
สถาบันการเงินแล้ว
(3) ธนาคารพาณิ ชย์
(4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อ
(5) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ก
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ข้ อ 5 ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ข ต้องเป็ น
(1) บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทการค้า
หลักทรัพย์หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้
(2) ธนาคารพาณิ ชย์
(3) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อ
(4) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ข
ข้อ 6 ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ค ต้องเป็ น
(1) บริ ษ ทั หลักทรั พย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์นอกเหนือจากบริ ษทั หลักทรัพย์ตาม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงิน
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็ น
สถาบันการเงินแล้ว
(3) ธนาคารพาณิ ชย์
(4) บริ ษทั ประกันชีวติ
(5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แบบ ค โดยมีผถู้ ือ
หุ ้น รายใดรายหนึ่ ง หรื อหลายรายดัง ต่ อ ไปนี้ ถื อ หุ ้ น ไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของจ านวนหุ ้ น ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ก) นิติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรื อ (5)
(ข) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในนิ ติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรื อ (5) รายใดรายหนึ่ ง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น หรื อ
(7) บริ ษทั นอกเหนือจากบริ ษทั ตาม (6) ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค
ข้ อ 11 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มี ทุ นจดทะเบี ย นซึ่ ง ช าระแล้วไม่ น้อยกว่า จานวนที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
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(2) ไม่ มี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่า มี ฐ านะทางการเงิ นที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หาย หรื อ มี
พฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยูใ่ นระหว่างประสบปั ญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนั ควรเชื่ อ
ได้วา่ มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุ รกิจ
(3) สามารถดารงเงิ นกองทุนและกันเงินสารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จดั ตั้งนิ ติ
บุคคลนั้นหรื อกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุ รกิจของนิติบุคคลนั้น
(4) แสดงได้ว่าบุ คคลที่ เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุ คคลผูม้ ี อานาจในการ
จัดการซึ่ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเกี่ ย วกับ การประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ข องผูท้ ี่ จะได้รับใบอนุ ญาต มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะต้อ งห้ า มอย่า งอื่ น ของผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์
(5) แสดงได้วา่ บุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการกาหนดเงื่ อนไขให้บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งขอรับความเห็นชอบบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ข้ อ 13 การขอรับใบอนุญาต ให้ยนื่ คาขอได้ตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) กรณี ผขู้ อรับใบอนุ ญาตตามข้อ 4 (1) ข้อ 5 (1) (2) และ (3) ข้อ 6 (1) (2) (3)(4) (5) และ
(6) ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ให้ยนื่ คาขอได้ต้ งั แต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
(2) กรณี ผู้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตตามข้อ 4 (2) (3) (4) และ (5) ข้อ 5 (4) และข้อ 6 (7)
ให้ยนื่ คาขอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป

ผนวก ค
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนและการกากับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ. 2547
(เฉพาะส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัยนี)้
*ข้อ 4 ให้สมาชิ กเรี ยกค่าธรรมเนี ยมในการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อขายหลักทรั พย์
จดทะเบียนจากลูกค้า ยกเว้นลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิ ก ตามอัตราดังต่อไปนี้ ต้ งั แต่
วันที่ 1 มกราคม2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
(1) ประเภทหุ ้น ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ น ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้ น
เพิม่ ทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ น
คนต่างด้าวหรื อใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(ก) กรณี เป็ นการซื้ อขายหลักทรั พย์ผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตหรื อการซื้ อขาย
ออนไลน์ รู ป แบบอื่ น ตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ก าหนดให้ เ รี ยกในอัต ราร้ อ ยละ 60 ของอัต รา
ค่าธรรมเนียมตาม (ข).
(ข) กรณี เป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์นอกจาก (ก) ให้เรี ยกในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 0.25 ของจานวนเงินที่ซ้ื อหรื อขาย
(2) ประเภทหน่ วยลงทุ น หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่ วยลงทุนให้เรี ยก
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.10 ของจานวนเงินที่ซ้ื อหรื อขาย
(3) ประเภทหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมเพื่ อลงทุ นในตราสารหนี้ ใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรื อตราสารหนี้ ให้เรี ยกในอัตราตามที่ได้ทาข้อตกลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมกับลูกค้า
(*ความในข้อ 4 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช้ ค วามนี้ แทน โดยข้ อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกค่าธรรมเนี ยมในการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน
ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและการกากับดูแลกิ จการที่ดีของสมาชิ ก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549)

126
*ข้อ 4/1 ให้ ส มาชิ ก เรี ย กค่ า ธรรมเนี ย มในการเป็ นนายหน้า หรื อ ตัว แทนซื้ อ หรื อ ขาย
หลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นจากลู ก ค้า ยกเว้นลู ก ค้า ที่ เป็ นบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก ตามอัตรา
ดังต่อไปนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
**(1) กรณี หลั ก ทรั พย์ ป ระ เภทหุ ้ น ใ บส าคั ญ แส ดงสิ ทธิ ที่ จะ ซื้ อหุ ้ น
ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้ นเพิ่ ม ทุ นที่ โอนสิ ท ธิ ไ ด้ ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ ใบแสดงสิ ท ธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรื อหน่วยลงทุนอื่น
นอกจาก (3) ที่ซ้ื อขายโดยวิธีอื่นนอกจากการซื้ อขายผ่านระบบออนไลน์ ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ในอัตราดังต่อไปนี้ของจานวนเงินที่ซ้ื อขายต่อวัน
จานวนเงินทีซ่ ื้อขายต่ อวัน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่ วนที่เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ส่ วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท
ส่ วนที่เกิน 20,000,000 บาท

อัตราทีเ่ รียกเก็บ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.25
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.22
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.18
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
ตามที่ตกลงกับลูกค้า
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1

**(2) กรณี หลั ก ทรั พย์ ป ระ เภทหุ ้ น ใ บส าคั ญ แส ดงสิ ทธิ ที่ จะ ซื้ อหุ ้ น
ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ใบแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิ ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย หน่ วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรื อหน่ วยลงทุนอื่ น
นอกจาก (3) ที่ทาการซื้ อขายผ่านระบบออนไลน์ ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในอัตราดังต่อไปนี้ ของ
จานวนเงินที่ซ้ื อขายต่อวัน
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จานวนเงินทีซ่ ื้อขายต่ อวัน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่ วนที่เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
10,000,000 บาท
ส่ วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
20,000,000 บาท
ส่ วนที่เกิน 20,000,000 บาท

อัตราทีเ่ รียกเก็บ
บัญชีแคชบาลานซ์ หรือ
บัญชีอนื่
บัญขีเครดิตบาลานซ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.15
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.20
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.13
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.18
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.11
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.15
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1
ตามที่ตกลงกับลูกค้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1

(3) กรณี หลักทรั พย์ป ระเภทตราสารหนี้ หรื อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่ อ
ลงทุนในตราสารหนี้ ให้เรี ยกในอัตราตามที่ได้ทาข้อตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกับลูกค้า
(*ความในข้ อ 4/1 เดิ มถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อบังคั บตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการเรี ยกค่ าธรรมเนี ย มในการเป็ นนายหน้ าหรื อตั วแทนซื ้ อ หรื อขาย
หลักทรั พย์ จดทะเบียนและการกากับดูแลกิจการที่ ดีของสมาชิ ก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552)
(**ความใน (1) และ (2) ของข้ อ 4/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกค่ าธรรมเนี ยมในการเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อ
หรื อขายหลักทรั พย์ จดทะเบียนและการกากับดูแลกิจการที่ ดีของสมาชิ ก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 3 มิถนุ ายน
2554 และมีผลใช้ บังคับวันที่ 7 มิถนุ ายน 2554)

*ข้อ 4/2 ให้ ส มาชิ ก เรี ย กค่ า ธรรมเนี ย มในการเป็ นนายหน้า หรื อ ตัว แทนซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนจากลูกค้าตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป
(*เพิ่มเติมความในข้ อ 4/2 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธี การ
เรี ยกค่ าธรรมเนียมในการเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อหรื อขายหลักทรั พย์ จดทะเบียนและการกากับดูแลกิจการที่ ดี
ของสมาชิ ก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549)

*ข้อ 4/3 ให้ ส มาชิ ก เรี ย กค่ า ธรรมเนี ย มในการเป็ นนายหน้า หรื อ ตัว แทนซื้ อ หรื อ ขาย
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นจากลู ก ค้า ที่ เ ป็ นผู้ล งทุ น สถาบัน ในอัต ราตามที่ ไ ด้ ท าข้อ ตกลงอัต รา
ค่าธรรมเนี ยมกับลูกค้าดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งเรี ยกในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ซ้ื อ
หรื อขาย
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(*เพิ่มเติมความในข้ อ 4/3 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เรี ยกค่ าธรรมเนียมในการเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อหรื อขายหลักทรั พย์ จดทะเบียนและการกากับดูแลกิจการที่ ดี
ของสมาชิ ก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552)

ผนวก ง
รายชื่อสมาชิก International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)
Ordinary Members of IOSCO
1. ALBANIA
Albanian Financial Supervisory Authority
2. ALGERIA
Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse
3. ARGENTINA
Comisión Nacional de Valores
4. ARMENIA
Central Bank of Armenia
5. AUSTRALIA
Australian Securities and Investments Commission
6. AUSTRIA
Financial Market Authority
7. BAHAMAS, THE
Securities Commission of the Bahamas
8. BAHRAIN, KINGDOM OF
Central Bank of Bahrain
9. BANGLADESH
Securities and Exchange Commission
10. BARBADOS
Financial Services Commission
11. BELGIUM
Financial Services and Markets Authority

130
12. BERMUDA
Bermuda Monetary Authority
13. BOLIVIA
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
14. BOSNIA AND HERZEGOVINA, FEDERATION OF
Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina
15. BRAZIL
Comissão de Valores Mobiliários
16. BRITISH VIRGIN ISLANDS
British Virgin Islands Financial Services Commission
17. BRUNEI
Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)
18. BULGARIA
Financial Supervision Commission
19. CAYMAN ISLANDS
Cayman Islands Monetary Authority
20. CHILE
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
21. CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF
China Securities Regulatory Commission
22. COLOMBIA
Superintendencia Financiera de Colombia
23. COSTA RICA
Superintendencia General de Valores
24. CROATIA, REPUBLIC OF
Croatian Financial Services Supervisory Agency
25. CYPRUS, REPUBLIC OF
Cyprus Securities and Exchange Commission
26. CZECH REPUBLIC
Czech National Bank
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27. DENMARK
Finanstilsynet
28. DOMINICAN REPUBLIC
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
29. ECUADOR
Superintendencia de Compañías
30. EGYPT
Egyptian Financial Supervisory Authority
31. EL SALVADOR
Superintendencia del Sistema Financiero
32. ESTONIA
Financial Supervision Authority (Finantsinspektioon)
33. FINLAND
Financial Supervision Authority
34. FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia
35. FRANCE
Autorité des marchés financiers
36. GERMANY
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
37. GHANA
Securities and Exchange Commission
38. GIBRALTAR
Financial Services Commission
39. GREECE
Hellenic Republic Capital Market Commission
40. GUERNSEY
Guernsey Financial Services Commission
41. HONDURAS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (National Banks and Securities Commission)
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42. HONG KONG
Securities and Futures Commission
43. HUNGARY
Hungarian Financial Supervisory Authority
44. ICELAND
Fjármálaeftirlitið (FME) - Financial Supervisory Authority
45. INDIA
Securities and Exchange Board of India (SEBI)
46. INDONESIA
Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency
47. IRELAND
Central Bank and Financial Services Authority
48. ISLE OF MAN
Financial Supervision Commission
49. ISRAEL
Israel Securities Authority
50. ITALY
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
51. JAMAICA
Financial Services Commission
52. JAPAN
Financial Services Agency
53. JERSEY
Jersey Financial Services Commission
54. JORDAN
Jordan Securities Commission
55. KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF
National Bank of Kazakhstan
56. KENYA
Capital Markets Authority
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57. KOREA
Financial Services Commission/Financial Supervisory Service (FSC/FSS)
58. KYRGYZ REPUBLIC
State Agency for Financial Surveillance and Accounting
59. LIECHTENSTEIN, PRINCIPALITY OF
Financial Market Authority
60. LITHUANIA
Central Bank of the Republic of Lithuania
61. LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF
Commission de surveillance du secteur financier
62. MALAWI
Reserve Bank of Malawi
63. MALAYSIA
Securities Commission
64. MALDIVES, REPUBLIC OF
Capital Market Development Authority
65. MALTA
Malta Financial Services Authority
66. MAURITIUS, REPUBLIC OF
Financial Services Commission
67. MEXICO
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
68. MONGOLIA
Financial Regulatory Commission
69. MONTENEGRO
Securities Commission of the Republic of Montenegro
70. MOROCCO
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)
71. NETHERLANDS, THE
The Netherlands Authority for the Financial Markets
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72. NEW ZEALAND
Financial Markets Authority
73. NIGERIA
Securities and Exchange Commission
74. NORWAY
Finanstilsynet
75. OMAN, SULTANATE OF
Capital Market Authority
76. ONTARIO
Ontario Securities Commission
77. PAKISTAN
Securities and Exchange Commission
78. PANAMA, REPUBLIC OF
Superintendencia del Mercado de Valores
79. PAPUA NEW GUINEA
Securities Commission
80. PERU
Superintendencia del Mercado de Valores
81. PHILIPPINES
Securities and Exchange Commission
82. POLAND
Polish Financial Supervision Authority
83. PORTUGAL
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
84. QUEBEC
Autorité des marchés financiers
85. ROMANIA
Romanian National Securities Commission
86. RUSSIA
Federal Financial Markets Service of Russia
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87. SAUDI ARABIA, KINGDOM OF
Capital Market Authority
88. SERBIA, REPUBLIC OF
Securities Commission
89. SINGAPORE
Monetary Authority of Singapore
90. SLOVAK REPUBLIC
The National Bank of Slovakia
91. SLOVENIA
Securities Market Agency/ AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
92. SOUTH AFRICA
Financial Services Board
93. SPAIN
Comisión Nacional del Mercado de Valores
94. SRI LANKA
Securities and Exchange Commission
95. SRPSKA, REPUBLIC OF
Securities Commission
96. SWEDEN
Finansinspektionen
97. SWITZERLAND
Swiss Financial Market Supervisory Authority
98. SYRIA
Syrian Commission for Financial Markets and Securities
99. CHINESE TAIPEI
Financial Supervisory Commission
100.TANZANIA
Capital Markets and Securities Authority
101.THAILAND
Securities and Exchange Commission
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102.TRINIDAD AND TOBAGO
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission
103.TUNISIA
Conseil du marché financier
104.TURKEY
Capital Markets Board
105.UGANDA
Capital Markets Authority
106.UKRAINE
Securities and Stock Market State Commission
107.UNITED ARAB EMIRATES
Securities and Commodities Authority
108.UNITED KINGDOM
Financial Services Authority
109.UNITED STATES OF AMERICA
Securities and Exchange Commission
110.URUGUAY
Banco Central del Uruguay
111.UZBEKISTAN, REPUBLIC OF
Center for Coordination and Control over Functioning of Securities Market
112.VENEZUELA
Comisión Nacional de Valores
113.VIETNAM
State Securities Commission
114.WEST AFRICAN MONETARY UNION
Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers
115.ZAMBIA
Securities and Exchange Commission
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Associate Members of IOSCO
1. ALBERTA
Alberta Securities Commission
2. BRITISH COLUMBIA
British Columbia Securities Commission
3. DUBAI
Dubai Financial Services Authority
4. INDIA
Forward Markets Commission
5. JAPAN
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
6. JAPAN
Ministry of Economy, Trade and Industry
7. JAPAN
Securities and Exchange Surveillance Commission
8. KOREA
Korea Deposit Insurance Corporation
9. LABUAN
Labuan Financial Services Authority
10. UNITED STATES OF AMERICA
Commodity Futures Trading Commission
11. UNITED STATES OF AMERICA
North American Securities Administrators Association, Inc.
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Affiliate Members of IOSCO
1. ARGENTINA
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
2. BAHAMAS, THE
Bahamas International Securities Exchange
3. BERMUDA
The Bermuda Stock Exchange
4. BRAZIL
BM&F Bovespa (Securities, Commodities and Futures Exchange)
5. BRAZIL
Brazilian Financial and Capital Markets Association (ANBIMA)
6. BRAZIL
Central of Custody and Financial Settlement of Securities (CETIP)
7. BRAZIL
BM&F Bovespa Market Supervision – BSM
8. CANADA
Canadian Investor Protection Fund
9. CANADA
Investment Industry Regulatory Organization
10. CANADA
Mutual Fund Dealers Association
11. CAYMAN ISLANDS
Cayman Islands Stock Exchange
12. CHANNEL ISLANDS
Channel Islands Stock Exchange, LBG
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13. CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF
Shanghai Stock Exchange
14. CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF
Shenzhen Stock Exchange
15. CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF
China Securities Investor Protection Fund Co., Ltd.
16. CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF
The Securities Association of China (SAC)
17. COLOMBIA
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia
18. EGYPT
The Egyptian Exchange
19. EGYPT
MISR for Clearing, Depository and Central Registry
20. FRANCE
Association française des marchés financiers
21. GERMANY
Deutsche Börse AG
22. GREECE
Athens' Stock Exchange Members' Guarantee Fund
23. HONG KONG
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
24. INDIA
National Stock Exchange
25. INDIA
Bombay Stock Exchange Limited
26. INDIA
MCX Stock Exchange Limited (MCX-SX)
27. INDIA
Multi Commodity Exchange of India Limited
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28. INDONESIA
Indonesia Stock Exchange
29. ISRAEL
The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.
30. ITALY
Borsa Italiana
31. JAPAN
Japan Securities Dealers Association
32. JAPAN
Osaka Securities Exchange Co., Ltd.
33. JAPAN
Tokyo Stock Exchange Group, Inc.
34. JORDAN
Amman Stock Exchange
35. JORDAN
Securities Depository Center of Jordan
36. KOREA
Korea Financial Investment Association
37. KOREA
Korea Exchange (KRX)
38. MALAYSIA
Bursa Malaysia
39. MALTA
Malta Stock Exchange
40. OMAN, SULTANATE OF
Muscat Securities Market (MSM)
41. PAKISTAN
The Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited
42. QATAR
Qatar Exchange
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43. RUSSIA
National Association of Securities Market Participants (NAUFOR)
44. SINGAPORE
Singapore Exchange Limited
45. SPAIN
Bolsas y Mercados Españoles
46. SWITZERLAND
SIX Swiss Exchange
47. CHINESE TAIPEI
Taiwan Stock Exchange Corp.
48. CHINESE TAIPEI
Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)
49. CHINESE TAIPEI
Gre Tai Securities Market
50. CHINESE TAIPEI
Taiwan Securities Association
51. THAILAND
The Stock Exchange of Thailand
52. TURKEY
Istanbul Stock Exchange
53. TURKEY
Association of Capital Market Intermediary Institutions
54. UNITED ARAB EMIRATES
Dubai Gold and Commodities Exchange
55. UNITED ARAB EMIRATES
Abu Dhabi Securities Market
56. UNITED ARAB EMIRATES
Dubai Financial Market
57. UNITED ARAB EMIRATES
NASDAQ Dubai Ltd
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58. UNITED KINGDOM
London Stock Exchange Group
59. UNITED KINGDOM
Financial Services Compensation Scheme
60. UNITED KINGDOM
LCH.Clearnet Group Limited
61. UNITED KINGDOM
CFA Institute
62. UNITED STATES OF AMERICA
CME Group
63. UNITED STATES OF AMERICA
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
64. UNITED STATES OF AMERICA
National Futures Association
65. UNITED STATES OF AMERICA
NYSE Euronext
66. UNITED STATES OF AMERICA
Options Clearing Corporation
67. UNITED STATES OF AMERICA
Securities Investor Protection Corporation (SIPC)
68. UNITED STATES OF AMERICA
Group of North American Insurance Enterprises (GNAIE)

- International Organizations –
69. BELGIUM
European Fund Asset Management Association (EFAMA)
70. EUROPE
European Securities and Markets Authority (ESMA)
71. EUROPE
European Commission
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72. FRANCE
World Federation of Exchanges (WFE)
73. FRANCE
Organisation de coopération et de développement économiques
74. PHILIPPINES
Asian Development Bank
75. SWITZERLAND
International Capital Market Association
76. UNITED STATES OF AMERICA
International Bank for Reconstruction and Development
77. UNITED STATES OF AMERICA
International Monetary Fund

ผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบ IOSCO Objectives and Principles
ปี 2003 และปี 2011
IOSCO Principles 2003
Principles Relating to the Regulator
Principle 1
The responsibilities of the Regulator should
be clear and objectively stated.
Principle 2
The Regulator should be operationally
independent and accountable in the exercise
of its powers and functions.
Principle 3
The Regulator should have adequate powers,
proper resources and the capacity to perform
its functions and exercise its powers.
Principle 4
The Regulator should adopt clear and
consistent Regulatory processes.
Principle 5
The staff of the Regulator should observe
the highest professional standards including
appropriate standards of confidentiality.
Principles Relating to the Regulator (cont)

IOSCO Principles 2011
Principle 1
The responsibilities of the Regulator should
be clear and objectively stated.
Principle 2
The Regulator should be operationally
independent and accountable in the exercise
of its powers and functions.
Principle 3
The Regulator should have adequate powers,
proper resources and the capacity to perform
its functions and exercise its powers.
Principle 4
The Regulator should adopt clear and
consistent Regulatory processes.
Principle 5
The staff of the Regulator should observe
the highest professional standards, including
appropriate standards of confidentiality.
Principle 6 (new)
The Regulator should have or contribute to a
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IOSCO Principles 2003

Principles for Self-Regulation
Principle 6
The Regulatory regime should make
appropriate use of self-Regulatory
organizations (SROs) that exercise some
direct oversight responsibility for their
respective areas of competence and to the
extent appropriate to the size and complexity
of the markets.

Principle 7
SROs should be subject to the oversight of
the Regulator and should observe standards
of fairness and confidentiality when
exercising powers and delegated
responsibilities.

IOSCO Principles 2011
process to monitor, mitigate and manage
systemic risk, appropriate to its mandate.
Principle 7 (new)
The Regulator should have or contribute to a
process to review the perimeter of regulation
regularly.
Principle 8 (new)
The Regulator should seek to ensure that
conflicts of interest and misalignment of
incentives are avoided, eliminated, disclosed
or otherwise managed.
Principle 9
Where the Regulatory system makes use of
Self-Regulatory Organizations (SROs) that
exercise some direct oversight responsibility
for their respective areas of competence,
such SROs should be subject to the
oversight of the Regulator and should
observe standards of fairness and
confidentiality when exercising powers and
delegated responsibilities.
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IOSCO Principles 2011
Principles for the Enforcement of Securities Regulation
Principle 8
Principle 10
The Regulator should have comprehensive
The Regulator should have comprehensive
inspection, investigation and surveillance
inspection, investigation and surveillance
powers.
powers.
Principle 9
Principle 11
The Regulator should have comprehensive
The Regulator should have comprehensive
enforcement powers.
enforcement powers.
Principle 10
Principle 12
The Regulatory system should ensure an
The Regulatory system should ensure an
effective and credible use of inspection,
effective and credible use of inspection,
investigation, surveillance and enforcement
investigation, surveillance and enforcement
powers and implementation of an effective
powers and implementation of an effective
compliance program.
compliance program.
Principles for Cooperation in Regulation
Principle 11
Principle 13
The Regulator should have the authority to
The Regulator should have authority to share
share both public and non-public
both public and non-public information with
information with domestic and foreign
domestic and foreign counterparts.
counterparts.
Principle 12
Principle 14
Regulators should establish information
Regulators should establish information
sharing mechanisms that set out when and
sharing mechanisms that set out when and
how they will share both public and
how they will share both public and
non-public information with their domestic
non-public information with their domestic
and foreign counterparts.
and foreign counterparts.
Principle 13
Principle 15
The regulatory system should allow for
The regulatory system should allow for
assistance to be provided to foreign
assistance to be provided to foreign
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IOSCO Principles 2011
Regulators who need to make inquiries in
Regulators who need to make inquiries in
the discharge of their functions and exercise
the discharge of their functions and exercise
of their powers.
of their powers.
Principles related to Issuers
Principle 14
Principle 16
There should be full, timely and accurate
There should be full, accurate and timely
disclosure of financial results and other
disclosure of financial results, risk and other
information that is material to investors'
information that is material to investors’
decisions.
decisions.
Principle 15
Principle 17
Holders of securities in a company should be
Holders of securities in a company should be
treated in a fair and equitable manner.
treated in a fair and equitable manner.
Principle 16
Principle 18 (modified)
Accounting and auditing standards should be
Accounting standards used by issuers to
of a high and internationally acceptable
prepare financial statements should be of a
quality.
high and internationally acceptable quality.
Principles related to Auditors, Credit Rating Agencies, and Other Information Service
Providers
Principle 19 (new)
Auditors should be subject to adequate
levels of oversight.
Principle 20 (new)
Auditors should be independent of the
issuing entity that they audit.
Principle 21
Audit standards should be of a high and
internationally acceptable quality
Principle 22 (new)
Credit rating agencies should be subject to
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Principles for Collective Investment Schemes
Principle 17
The regulatory system should set standards
for the eligibility and the regulation of those
who wish to market or operate a collective
investment scheme.
Principle 18
The regulatory system should provide for
rules governing the legal form and structure
of collective investment schemes and the
segregation and protection of client assets.
Principle 19
Regulation should require disclosure, as set
forth under the principles for issuers, which
is necessary to evaluate the suitability of a
collective investment scheme for a particular

IOSCO Principles 2011
adequate levels of oversight. The regulatory
system should ensure that credit rating
agencies whose rating are used for
regulatory purposes are subject to
registration and ongoing supervision
Principle 23 (new)
Other entities that offer investors analytical
or evaluative services should be subject to
oversight and regulation appropriate to the
impact of their activities have on the market
or the degree to which the regulatory system
relies on them.
Principle 24 (modified)
The regulatory system should set standards
for the eligibility, governance, organization
and operational conduct of those who wish
to market or operate a collective investment
scheme.
Principle 25
The regulatory system should provide for
rules governing the legal form and structure
of collective investment schemes and the
segregation and protection of client assets.
Principle 26
Regulation should require disclosure, as set
forth under the principles for issuers, which
is necessary to evaluate the suitability of a
collective investment scheme for a particular
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investor and the value of the investor’s
interest in the scheme.
Principle 20
Regulation should ensure that there is a
proper and disclosed basis for asset
valuation and the pricing and the redemption
of units in a collective investment scheme.

Principles for Market Intermediaries
Principle 21
Regulation should provide for minimum
entry standards for market intermediaries.
Principle 22
There should be initial and ongoing capital
and other prudential requirements for market
intermediaries that reflect the risks that the
intermediaries undertake.
Principle 23
Market intermediaries should be required to
comply with standards for internal
organization and operational conduct that
aim to protect the interests of clients, ensure
proper management of risk, and under which
management of the intermediary accepts
primary responsibility for these matters.

IOSCO Principles 2011
investor and the value of the investor’s
interest in the scheme
Principle 27
Regulation should ensure that there is a
proper and disclosed basis for asset
valuation and the pricing and the redemption
of units in a collective investment scheme.
Principle 28 (new)
Regulation should ensure that hedge funds
and/or hedge funds managers/advisers are
subject to appropriate oversight.
Principle 29
Regulation should provide for minimum
entry standards for market intermediaries.
Principle 30
There should be initial and ongoing capital
and other prudential requirements for market
intermediaries that reflect the risks that the
intermediaries undertake.
Principle 31 (modified)
Market intermediaries should be required to
establish an internal function that delivers
compliance with standards for internal
organization and operational conduct, with
the aim of protecting the interests of clients
and their assets and ensuring proper
management of risk, through which
management of the intermediary accepts
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Principle 24
There should be a procedure for dealing with
the failure of a market intermediary in order
to minimize damage and loss to investors
and to contain systemic risk.
Principles for Secondary Markets
Principle 25
The establishment of trading systems
including securities exchanges should be
subject to regulatory authorization and
oversight.
Principle 26
There should be ongoing regulatory
supervision of exchanges and trading
systems, which should aim to ensure that the
integrity of trading is maintained through
fair and equitable rules that strike an
appropriate balance between the demands of
different market participants.
Principle 27
Regulation should promote transparency of
trading.
Principle 28
Regulation should be designed to detect and
deter manipulation and other unfair trading
practices.
Principle 29
Regulation should aim to ensure the proper

IOSCO Principles 2011
primary responsibility for these matters.
Principle 32
There should be procedures for dealing with
the failure of a market intermediary in order
to minimize damage and loss to investors
and to contain systemic risk.
Principle 33
The establishment of trading systems
including securities exchanges should be
subject to regulatory authorization and
oversight.
Principle 34
There should be ongoing regulatory
supervision of exchanges and trading
systems which should aim to ensure that the
integrity of trading is maintained through
fair and equitable rules that strike an
appropriate balance between the demands of
different market participants.
Principle 35
Regulation should promote transparency of
trading.
Principle 36
Regulation should be designed to detect and
deter manipulation and other unfair trading
practices.
Principle 37
Regulation should aim to ensure the proper

151
IOSCO Principles 2003
management of large exposures, default risk
and market disruption.
Principles Relating to Clearing and Settlement
Principle 30
Systems for clearing and settlement of
securities transactions should be subject to
regulatory oversight, and designed to ensure
that they are fair, effective and efficient and
that they reduce systemic risk.

IOSCO Principles 2011
management of large exposures, default risk
and market disruption.
Principle 38 (modified)
Securities settlement systems and central
counterparties should be subject to
regulatory and supervisory requirements that
are designed to ensure that they are fair,
effective and efficient and that they reduce
systemic risk.

ผนวก ฉ
Multilateral Memorandum of Understanding
Concerning Consultation and Cooperation and the
Exchange of Information (IOSCO MMoU)
PURPOSE
The signatories to this IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding:
Considering the increasing international activity in the securities and derivatives markets, and the
corresponding need for mutual cooperation and consultation among IOSCO Members to ensure
compliance with, and enforcement of, their securities and derivatives laws and regulations;
Considering the events of September 11, 2001, which underscore the importance of expanding
cooperation among IOSCO Members;
Desiring to provide one another with the fullest mutual assistance possible to facilitate the
performance of the functions with which they are entrusted within their respective jurisdictions to
enforce or secure compliance with their laws and regulations as those terms are defined herein,
Have reached the following understanding:

DEFINITIONS
For the purposes of this IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding:
1. "Authority" means those regulators listed in Appendix A, who, in accordance with the
procedures set forth in Appendix B, have signed this Memorandum of Understanding.
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2. "Requested Authority" means an Authority to whom a request for assistance is made
under this Memorandum of Understanding.
3. "Requesting Authority" means an Authority making a request for assistance under this
Memorandum of Understanding.
4. “Laws and Regulations” mean the provisions of the laws of the jurisdictions of the
Authorities, the regulations promulgated thereunder, and other regulatory requirements
that fall within the competence of the Authorities, concerning the following:
a. insider dealing, market manipulation, misrepresentation of material information and
other fraudulent or manipulative practices relating to securities and derivatives,
including solicitation practices, handling of investor funds and customer orders;
b. the registration, issuance, offer, or sale of securities and derivatives, and reporting
requirements related thereto;
c. market intermediaries, including investment and trading advisers who are required to
be licensed or registered, collective investment schemes, brokers, dealers, and
transfer agents; and
d. markets, exchanges, and clearing and settlement entities.
5. "Person" means a natural or legal person, or unincorporated entity or association,
including corporations and partnerships.

MUTUAL ASSISTANCE AND THE EXCHANGE OF INFORMATION
6. General Principles regarding Mutual Assistance and the Exchange of
Information
(a) This Memorandum of Understanding sets forth the Authorities' intent with regard to
mutual assistance and the exchange of information for the purpose of enforcing and
securing compliance with the respective Laws and Regulations of the jurisdictions of
the Authorities. The provisions of this Memorandum of Understanding are not
intended to create legally binding obligations or supersede domestic laws.
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(b) The Authorities represent that no domestic secrecy or blocking laws or regulations
should prevent the collection or provision of the information set forth in 7(b) to the
Requesting Authority.
(c) This Memorandum of Understanding does not authorize or prohibit an Authority
from taking measures other than those identified herein to obtain information
necessary to ensure enforcement of, or compliance with, the Laws and Regulations
applicable in its jurisdiction.
(d) This Memorandum of Understanding does not confer upon any Person not an
Authority, the right or ability, directly or indirectly to obtain, suppress or exclude any
information or to challenge the execution of a request for assistance under this
Memorandum of Understanding.
(e) The Authorities recognize the importance and desirability of providing mutual
assistance and exchanging information for the purpose of enforcing, and securing
compliance with, the Laws and Regulations applicable in their respective
jurisdictions. A request for assistance may be denied by the Requested Authority:
(i) where the request would require the Requested Authority to act in a manner that
would violate domestic law;
(ii) where a criminal proceeding has already been initiated in the jurisdiction of the
Requested Authority based upon the same facts and against the same Persons, or
the same Persons have already been the subject of final punitive sanctions on the
same charges by the competent authorities of the jurisdiction of the Requested
Authority, unless the Requesting Authority can demonstrate that the relief or
sanctions sought in any proceedings initiated by the Requesting Authority would
not be of the same nature or duplicative of any relief or sanctions obtained in the
jurisdiction of the Requested Authority.
(iii) where the request is not made in accordance with the provisions of this
Memorandum of Understanding; or
(iv) on grounds of public interest or essential national interest.
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Where a request for assistance is denied, or where assistance is not available under domestic law,
the Requested Authority will provide the reasons for not granting the assistance and consult
pursuant to paragraph 12.

7. Scope of Assistance
(a) The Authorities will, within the framework of this Memorandum of Understanding,
provide each other with the fullest assistance permissible to secure compliance with
the respective Laws and Regulations of the Authorities.
(b) The assistance available under this Memorandum of Understanding includes, without
limitation:
(i) providing information and documents held in the files of the Requested
Authority regarding the matters set forth in the request for assistance;
(ii) obtaining information and documents regarding the matters set forth in the
request for assistance, including:
 contemporaneous records sufficient to reconstruct all securities and
derivatives transactions, including records of all funds and assets
transferred into and out of bank and brokerage accounts relating to these
transactions;
 records that identify: the beneficial owner and controller, and for each
transaction, the account holder; the amount purchased or sold; the time
of the transaction; the price of the transaction; and the individual and the
bank or broker and brokerage house that handled the transaction; and
 information identifying persons who beneficially own or control nonnatural Persons organized in the jurisdiction of the Requested Authority.
(iii) in accordance with Paragraph 9(d), taking or compelling a Person’s statement,
or, where permissible, testimony under oath, regarding the matters set forth in
the request for assistance.
(c) Assistance will not be denied based on the fact that the type of conduct under
investigation would not be a violation of the Laws and Regulations of the Requested
Authority.
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8. Requests For Assistance
(a) Requests for assistance will be made in writing, in such form as may be agreed by
IOSCO from time to time, and will be addressed to the Requested Authority's contact
office listed in Appendix A.
(b) Requests for assistance will include the following:
(i) a description of the facts underlying the investigation that are the subject of the
request, and the purpose for which the assistance is sought;
(ii) a description of the assistance sought by the Requesting Authority and why the
information sought will be of assistance;
(iii) any information known to, or in the possession of, the Requesting Authority that
might assist the Requested Authority in identifying either the Persons believed to
possess the information or documents sought or the places where such
information may be obtained;
(iv) an indication of any special precautions that should be taken in collecting the
information due to investigatory considerations, including the sensitivity of the
information; and
(v) the Laws and Regulations that may have been violated and that relate to the
subject matter of the request.
(c) In urgent circumstances, requests for assistance may be effected by telephone or
facsimile, provided such communication is confirmed through an original, signed
document.

9. Execution of Requests for Assistance
(a) Information and documents held in the files of the Requested Authority will be
provided to the Requesting Authority upon request.
(b) Upon request, the Requested Authority will require the production of documents
identified in 7(b)(ii) from (i) any Person designated by the Requesting Authority, or
(ii) any other Person who may possess the requested information or documents.
Upon request, the Requested Authority will obtain other information relevant to the
request.
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(c) Upon request, the Requested Authority will seek responses to questions and/or a
statement (or where permissible, testimony under oath) from any Person involved,
directly or indirectly, in the activities that are the subject matter of the request for
assistance or who is in possession of information that may assist in the execution of
the request.
(d) Unless otherwise arranged by the Authorities, information and documents requested
under this Memorandum of Understanding will be gathered in accordance with the
procedures applicable in the jurisdiction of the Requested Authority and by persons
designated by the Requested Authority. Where permissible under the Laws and
Regulations of the jurisdiction of the Requested Authority, a representative of the
Requesting Authority may be present at the taking of statements and testimony and
may provide, to a designated representative of the Requested Authority, specific
questions to be asked of any witness.
(e) In urgent circumstances, the response to requests for assistance may be effected by
telephone or facsimile, provided such communication is confirmed through an
original, signed document.

10. Permissible Uses of Information
(a) The Requesting Authority may use non-public information and non-public
documents furnished in response to a request for assistance under this Memorandum
of Understanding solely for:
(i) the purposes set forth in the request for assistance, including ensuring
compliance with the Laws and Regulations related to the request; and
(ii) a purpose within the general framework of the use stated in the request for
assistance, including conducting a civil or administrative enforcement
proceeding, assisting in a self-regulatory organization's surveillance or
enforcement activities (insofar as it is involved in the supervision of trading or
conduct that is the subject of the request), assisting in a criminal prosecution, or
conducting any investigation for any general charge applicable to the violation
of the provision specified in the request where such general charge pertains to a
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violation of the Laws and Regulations administered by the Requesting
Authority. This use may include enforcement proceedings which are public.
(b) If a Requesting Authority intends to use information furnished under this
Memorandum of Understanding for any purpose other than those stated in Paragraph
10(a), it must obtain the consent of the Requested Authority.

11. Confidentiality
(a) Each Authority will keep confidential requests made under this Memorandum of
Understanding, the contents of such requests, and any matters arising under this
Memorandum of Understanding, including consultations between or among the
Authorities, and unsolicited assistance. After consultation with the Requesting
Authority, the Requested Authority may disclose the fact that the Requesting
Authority has made the request if such disclosure is required to carry out the request.
(b) The Requesting Authority will not disclose non-public documents and information
received under this Memorandum of Understanding, except as contemplated by
paragraph 10(a) or in response to a legally enforceable demand. In the event of a
legally enforceable demand, the Requesting Authority will notify the Requested
Authority prior to complying with the demand, and will assert such appropriate legal
exemptions or privileges with respect to such information as may be available. The
Requesting Authority will use its best efforts to protect the confidentiality of nonpublic documents and information received under this Memorandum of
Understanding.
(c) Prior to providing information to a self-regulatory organization in accordance with
paragraph 10(a)(ii), the Requesting Authority will ensure that the self-regulatory
organization is able and will comply on an ongoing basis with the confidentiality
provisions set forth in paragraphs 11(a) and (b) of this Memorandum of
Understanding, and that the information will be used only in accordance with
paragraph 10(a) of this Memorandum of Understanding, and will not be used for
competitive advantage.
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12. Consultation Regarding Mutual Assistance and the Exchange of
Information
(a) The Authorities will consult periodically with each other regarding this
Memorandum of Understanding about matters of common concern with a view to
improving its operation and resolving any issues that may arise. In particular, the
Authorities will consult in the event of:
(i) a significant change in market or business conditions or in legislation where such
change is relevant to the operation of this Memorandum of Understanding;
(ii) a demonstrated change in the willingness or ability of an Authority to meet the
provisions of this Memorandum of Understanding; and
(iii) any other circumstance that makes it necessary or appropriate to consult, amend
or extend this Memorandum of Understanding in order to achieve its purposes.
(b) The Requesting Authority and Requested Authority will consult with one another in
matters relating to specific requests made pursuant to this Memorandum of
Understanding (e.g., where a request may be denied, or if it appears that responding
to a request will involve a substantial cost). These Authorities will define the terms
herein in accordance with the relevant laws of the jurisdiction of the Requesting
Authority unless such definition would require the Requested Authority to exceed its
legal authority or otherwise be prohibited by the laws applicable in the jurisdiction of
the Requested Authority. In such case, the Requesting and Requested Authorities
will consult.

13. Unsolicited Assistance
Each Authority will make all reasonable efforts to provide, without prior request, the
other Authorities with any information that it considers is likely to be of assistance to
those other Authorities in securing compliance with Laws and Regulations applicable in
their jurisdiction.
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FINAL PROVISIONS
14. Additional Authorities
Additional IOSCO members may become Authorities under this Memorandum of
Understanding in accordance with the procedures set forth in Appendix B. New
Authorities may be added under this Memorandum of Understanding by signing
Appendix A.

15. Effective Date
Cooperation in accordance with this Memorandum of Understanding will begin on the
date of its signing by the Authorities. The Memorandum of Understanding will be
effective as to additional Authorities as of the date of that Authority’s signing of
Appendix A.

16. Termination
(a) An Authority may terminate its participation in this Memorandum of Understanding
at any time by giving at least 30 days prior written notice to each other Authority.
(b) If, in accordance with the procedures set forth in Appendix B, the Chairmen of the
Technical, Emerging Markets and Executive Committees (the “Committee of
Chairmen”) determine, following notice and opportunity to be heard, that there has
been a demonstrated change in the willingness or ability of an Authority to meet the
provisions of this Memorandum of Understanding, as set forth in paragraph 12(a)(ii),
the Committee of Chairmen may, after consultation with the Chairman of the
relevant Regional Committee, terminate that Authority’s participation in this
Memorandum of Understanding, subject to a possible review by the Executive
Committee.
(c) In the event that an Authority decides to terminate its participation in this
Memorandum of Understanding, cooperation and assistance in accordance with this
Memorandum of Understanding will continue until the expiration of 30 days after
that Authority gives written notice to the other Authorities of its intention to
discontinue cooperation and assistance hereunder. If any Authority gives a
termination notice, cooperation and assistance in accordance with this Memorandum
of Understanding will continue with respect to all requests for assistance that were
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made, or information provided, before the effective date of notification (as indicated
in the notice but no earlier than the date the notice is sent) until the Requesting
Authority terminates the matter for which assistance was requested.
(d) In the event of the termination of an Authority’s participation in the Memorandum of
Understanding, whether under the provisions of 16(a) or 16(b), information obtained
under this Memorandum of Understanding will continue to be treated confidentially
in the manner prescribed under Article 11 and cooperation under this Memorandum
of Understanding will continue among the other Authorities.

APPENDIX A
List of Signatories
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Albanian Financial Services Authority (AFSA), Albania
Alberta Securities Commission (SC), Alberta
Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Australia
Financial Market Authority (FMA), Austria
Central Bank of Bahrain (CBB), Bahrain, Kingdom of
Banking, Finance And Insurance Commission (CBF), Belgium
Bermuda Monetary Authority (BMA), Bermuda
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Brazil
British Columbia Securities Commission (BCSC), British Columbia
British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC), British Virgin Islands
Financial Supervision Commission (FSC), Bulgaria
Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), Cayman Islands
China Securities Regulatory Commission (CSRC), China
Superintendencia Financiera de Colombia, Colombia
Croatian Financial Services Supervisory Authority (FSSA), Croatia, Republic of
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Cyprus, Republic of
Czech National Bank (CNBC), Czech Republic
Denmark Financial Supervisory Authority (DFSA), Denmark
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19. Dubai Financial Services Authority (DFSA), Dubai
20. Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA), formerly The Capital Market
Authority of Egypt (CMA), Egypt
21. The Financial Supervision Authority (FSA), Estonia
22. Financial Supervision Authority (FSA), Finland
23. The Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia (MSEC),
Former Yugoslav Republic of Macedonia
24. Autorité des marchés financiers (COB), France
25. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BAFin), Germany
26. Hellenic Republic Capital Market Commission (CMC), Greece
27. Guernsey Financial Services Commission (FSC), Guernsey
28. Securities and Futures Commission (SFC), Hong Kong
29. Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA), Hungary
30. The Financial Supervisory Authority (FME), Iceland
31. Securities and Exchange Board of India (SEBI), India
32. Financial Supervision Commission (IMFSC), Isle of Man
33. Israel Securities Authority (ISA), Israel
34. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Italy
35. Financial Services Agency (FSA), Japan
36. The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan
37. The Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan
38. Jersey Financial Services Commission (FSC), Jersey
39. Jordan Securities Commission (JSC), Jordan
40. Capital Markets Authority of the Republic of Kenya (CMA), Kenya
41. The Financial Supervisory Commission (FSC) / Financial Supervisory Service (FSS),
Korea, Republic of
42. Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA), Labuan
43. The Financial Market Authority (FMA), Liechtenstein
44. Lithuanian Securities Commission (LSC), Lithuania
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Luxembourg
Securities Commission (SC), Malaysia
The Capital Market Development Authority (CMDA), Maldives
Malta Financial Services Authority (MFSA), Malta
Financial Services Commission (FSC), Mauritius
Comision Nacional Bancaria Y De Valores (CNBV), Mexico
Montenegro Securities Commission (MSC), Montenegro
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), Morocco
The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), Netherlands, The
Securities Commission (SC), New Zealand
Securities and Exchange Commission (NSEC), Nigeria
The Financial Supervisory Authority of Norway (FSA), Norway
Capital Market Authority, Oman, Sultanate of
Ontario Securities Commission (OSC), Ontario
The Securities and Exchange Commission (SECP), Pakistan
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), formerly Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), Peru
Financial Supervision Authority (PSEC), Poland
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Portugal
Autorité des marchés financiers (AMF), Québec
Romanian National Securities Commission (RNSC), Romania
The Capital Market Authority (CMA), Saudi Arabia
Securities Commission (SC), Serbia, Republic of
Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapore
The National Bank of Slovakia (FMA), Slovak Republic
Securities Market Agency (SMA), Slovenia
Financial Services Board (FSB), South Africa
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Spain
Securities and Exchange Commission (SEC), Sri Lanka
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73. Securities Commission of the Republic of Srpska, ("The Commission"), Srpska,
Republic of
74. The Finansinspektionen (FI), Sweden
75. Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), Switzerland
76. The Syrian Commission on Financial Markets and Securities (SCFMS), Syrian Arab
Republic
77. Financial Supervisory Commission (FSC), Chinese Taipei
78. The Capital Market and Securities Authority (CMSA), Tanzania
79. Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC), Thailand
80. Conseil du Marché Financier(CMF), Tunisia
81. Capital Markets Board (CMB), Turkey
82. Financial Services Authority (FSA), United Kingdom
83. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), United States of America
84. Securities and Exchange Commission (SEC), United States of America
85. The Central Bank of Uruguay (CBU), Uruguay
86. Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), West
African Monetary Union

ผนวก ช
OECD Principles of Corporate Governance
I. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework
The corporate governance framework should promote transparent and efficient markets, be
consistent with the rule of law and clearly articulate the division of responsibilities among
different supervisory, regulatory and enforcement authorities.
A. The corporate governance framework should be developed with a view to its impact on
overall economic performance, market integrity and the incentives it creates for market
participants and the promotion of transparent and efficient markets.
B. The legal and regulatory requirements that affect corporate governance practices in a
jurisdiction should be consistent with the rule of law, transparent and enforceable.
C. The division of responsibilities among different authorities in a jurisdiction should be
clearly articulated and ensure that the public interest is served.
D. Supervisory, regulatory and enforcement authorities should have the authority, integrity
and resources to fulfill their duties in a professional and objective manner. Moreover,
their rulings should be timely, transparent and fully explained.

II. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions
The corporate governance framework should protect and facilitate the exercise of
shareholders’ rights.
A. Basic shareholder rights should include the right to: 1) secure methods of ownership
registration; 2) convey or transfer shares; 3) obtain relevant and material information on
the corporation on a timely and regular basis; 4) participate and vote in general
shareholder meetings; 5) elect and remove members of the board; and 6) share in the
profits of the corporation.
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B. Shareholders should have the right to participate in, and to be sufficiently informed on,
decisions concerning fundamental corporate changes such as: 1) amendments to the
statutes, or articles of incorporation or similar governing documents of the company;
2) the authorisation of additional shares; and 3) extraordinary transactions, including the
transfer of all or substantially all assets, that in effect result in the sale of the company.
C. Shareholders should have the opportunity to participate effectively and vote in general
shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures,
that govern general shareholder meetings:
1. Shareholders should be furnished with sufficient and timely information
concerning the date, location and agenda of general meetings, as well as full and
timely information regarding the issues to be decided at the meeting.
2. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board,
including questions relating to the annual external audit, to place items on the
agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable
limitations.
3. Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such
as the nomination and election of board members, should be facilitated.
Shareholders should be able to make their views known on the remuneration
policy for board members and key executives. The equity component of
compensation schemes for board members and employees should be subject to
shareholder approval.
4. Shareholders should be able to vote in person or in absentia, and equal effect
should be given to votes whether cast in person or in absentia.
D. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of
control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.
E. Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and
transparent manner.
1. The rules and procedures governing the acquisition of corporate control in the
capital markets, and extraordinary transactions such as mergers, and sales of
substantial portions of corporate assets, should be clearly articulated and
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disclosed so that investors understand their rights and recourse. Transactions
should occur at transparent prices and under fair conditions that protect the
rights of all shareholders according to their class.
2. Anti-take-over devices should not be used to shield management and the board
from accountability.
F. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors,
should be facilitated.
1. Institutional investors acting in a fiduciary capacity should disclose their overall
corporate governance and voting policies with respect to their investments,
including the procedures that they have in place for deciding on the use of their
voting rights.
2. Institutional investors acting in a fiduciary capacity should disclose how they
manage material conflicts of interest that may affect the exercise of key
ownership rights regarding their investments.
G. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with
each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the
Principles, subject to exceptions to prevent abuse.

III. The Equitable Treatment of Shareholders
The corporate governance framework should ensure the equitable treatment of all
shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the
opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.
A. All shareholders of the same series of a class should be treated equally.
1. Within any series of a class, all shares should carry the same rights. All investors
should be able to obtain information about the rights attached to all series and
classes of shares before they purchase. Any changes in voting rights should be
subject to approval by those classes of shares which are negatively affected.
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2. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the
interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and
should have effective means of redress.
3. Votes should be cast by custodians or nominees in a manner agreed upon with
the beneficial owner of the shares.
4. Impediments to cross border voting should be eliminated.
5. Processes and procedures for general shareholder meetings should allow for
equitable treatment of all shareholders. Company procedures should not make it
unduly difficult or expensive to cast votes.
B. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.
C. Members of the board and key executives should be required to disclose to the board
whether they, directly, indirectly or on behalf of third parties, have a material interest in
any transaction or matter directly affecting the corporation.

IV. The Role of Stakeholders in Corporate Governance
The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established
by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations
and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound
enterprises.
A. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are
to be respected.
B. Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the
opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.
C. Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be permitted to
develop.
D. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have
access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.
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E. Stakeholders, including individual employees and their representative bodies, should be
able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board
and their rights should not be compromised for doing this.
F. The corporate governance framework should be complemented by an effective, efficient
insolvency framework and by effective enforcement of creditor rights.

V. Disclosure and Transparency
The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is
made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation,
performance, ownership, and governance of the company.
A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on:
1. The financial and operating results of the company.
2. Company objectives.
3. Major share ownership and voting rights.
4. Remuneration policy for members of the board and key executives, and
information about board members, including their qualifications, the selection
process, other company directorships and whether they are regarded as
independent by the board.
5. Related party transactions.
6. Foreseeable risk factors.
7. Issues regarding employees and other stakeholders.
8. Governance structures and policies, in particular, the content of any corporate
governance code or policy and the process by which it is implemented.
B. Information should be prepared and disclosed in accordance with high quality standards
of accounting and financial and non-financial disclosure.
C. An annual audit should be conducted by an independent, competent and qualified,
auditor in order to provide an external and objective assurance to the board and
shareholders that the financial statements fairly represent the financial position and
performance of the company in all material respects.
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D. External auditors should be accountable to the shareholders and owe a duty to the
company to exercise due professional care in the conduct of the audit.
E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost
efficient access to relevant information by users.
F. The corporate governance framework should be complemented by an effective approach
that addresses and promotes the provision of analysis or advice by analysts, brokers,
rating agencies and others, that is relevant to decisions by investors, free from material
conflicts of interest that might compromise the integrity of their analysis or advice.

VI. The Responsibilities of the Board
The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the
effective monitoring of management by the board, and the board’s accountability to the
company and the shareholders.
A. Board members should act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence
and care, and in the best interest of the company and the shareholders.
B. Where board decisions may affect different shareholder groups differently, the board
should treat all shareholders fairly.
C. The board should apply high ethical standards. It should take into account the interests of
stakeholders.
D. The board should fulfill certain key functions, including:
1. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy,
annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring
implementation and corporate performance; and overseeing major capital
expenditures, acquisitions and divestitures.
2. Monitoring the effectiveness of the company’s governance practices and making
changes as needed.
3. Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key
executives and overseeing succession planning.

171
4. Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of
the company and its shareholders.
5. Ensuring a formal and transparent board nomination and election process.
6. Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, board
members and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in
related party transactions.
7. Ensuring the integrity of the corporation’s accounting and financial reporting
systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control
are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational
control, and compliance with the law and relevant standards.
8. Overseeing the process of disclosure and communications.
E. The board should be able to exercise objective independent judgment on corporate
affairs.
1. Boards should consider assigning a sufficient number of non-executive board
members capable of exercising independent judgment to tasks where there is a
potential for conflict of interest. Examples of such key responsibilities are
ensuring the integrity of financial and non-financial reporting, the review of
related party transactions, nomination of board members and key executives, and
board remuneration.
2. When committees of the board are established, their mandate, composition and
working procedures should be well defined and disclosed by the board.
3. Board members should be able to commit themselves effectively to their
responsibilities.
F. In order to fulfill their responsibilities, board members should have access to accurate,
relevant and timely information.

ผนวก ซ
ASEAN Capital Markets Forum
แผนยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
(Implementation Plan)
1. Introduction and Background
At the ASEAN Finance Ministers’ Meeting in Danang on 4 April 2008 (AFMM 2008),
the ACMF proposed to establish a Group of Experts (GOE) to assist in drafting a proposal for an
“Implementation Plan to promote the Development of an Integrated Capital Market
to achieve the objectives of the AEC Blueprint 2015” (Implementation Plan 2015) and
to present that Plan to the Finance Ministers for their consideration at AFMM 2009.
The Implementation Plan 2015 seeks to achieve the goals of AEC Blueprint 2015 by offering a
comprehensive set of strategic initiatives and formulating specific implementation actions and
milestones. The initiatives cover three broad themes:
a. Creating an Enabling Environment for Regional Integration
b. Creating the Market Infrastructure and Regionally Focused Products and Intermediaries,
c. Strengthening the Implementation Process
Under each of the above themes, several strategic components were identified, discussed and
developed in a series of consultative meetings organized under the ADB regional technical
assistance programs in 2007-2008. Supported by these programs, a team of ADB consultants has
developed the Implementation Plan presented in this report, guided and overseen by the Group of
Experts appointed by the ACMF1. The plan is further elaborated in the accompanying
Background Report.
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The Implementation Plan builds on a range of ongoing initiatives:
 The work of ACMF to bring about harmonization of selected capital market regulations,
 Various bilateral initiatives among ACMF members to cooperate in key areas.
 The initiatives on various capital market and payment system topics by other regional for
such as Asia Pacific Regional Committee of IOSCO (APRC), and Executive Meeting of
the East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP).
 The work of stock exchanges to build trading linkages and build alliances (ASEAN
Common Exchange Gateway (ACE).
 The ASEAN+3 Asian Bond Market Initiative (ABMI) to develop and integrate local
currency bond markets.
 The proposals by the ASEAN Working Committee on Capital Market Development
(WC-CMD) and its task forces to promote market linkages, market access, and market
liquidity, and
 Various Asian Development Plan (ADB) studies and recommendations on regional
integration.
There are five main sections to this report. Sections 2 and 3 seek to present a vision for regional
capital market integration, and the rationale for integration, as envisaged for the AEC 2015;
Section 4 briefly reviews the obstacles and challenges in achieving integration; Sections 5 present
the core components of the Implementation Plan, with Section 6 providing a summary of the Plan
in each of the strategic components. An Attachment presents the Implementation Plan as a
schedule of specific actions to be taken in three phases (2009-2010, 2011- 2012 and 2013-2015).

2. Vision and Approach to Integration
The AEC Blueprint 2015 pertaining to capital markets seeks to achieve significant progress
in building a regionally integrated market, where within the region: 1) capital can move
freely; 2) issuers are free to raise capital anywhere; and 3) investors can invest anywhere. In
such a market anyone would be able to trade in ASEAN capital market products freely in any
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ASEAN market at a competitive fee from a single access point, with capital market intermediaries
being able to provide services throughout ASEAN based on home country approval.
In order to build such a market in ASEAN, there are essentially two closely related approaches:
One is to focus on full harmonization of domestic laws, regulations, and operations in order
to facilitate cross-border access - based primarily on international principles, standards and best
practices. This is supported by mutual recognition in any sectors that are not subject to
harmonization and by liberalization measures that will ensure an absence of national restrictions
on access. This is broadly the approach taken in the European Union. Another approach is to
create enabling conditions for access with broad harmonization, and supported by mutual
recognition and a greater freedom for capital movements. This is the vision and the approach that
is implicit in the AEC Blueprint 2015. The two approaches are complementary rather than
alternatives, because effective implementation of a mutual recognition regime necessarily
requires adequate progress in strengthening and harmonization of key laws and practices in order
to safeguard investor protection, market integrity, and systemic stability. The objective of
regional capital market integration, regardless of the approach, should be to help build the
efficiency, capacity and liquidity needed to compete effectively amidst global markets and
players. Thus, implementing regional integration should not exclude non-regional participants,
but should focus on enhancing the capacity to compete both regionally and globally.

3. Rationale
Two main reasons support regional financial cooperation and integration. The first is to
strengthen financial intermediation, capacity and risk management to support national and
regional growth. The second is to cooperate to reduce vulnerabilities to external shocks and
market volatility, a point that became clearer after the Asian Crisis of 1997. Following the
crisis, considerable attention has been given to strengthening local currency bond markets and
their regional integration as a means to diversify credit sources, minimize risks due to currency
and maturity mismatches and thereby foster financial stability. Enhanced regional positioning can
attract more capital and order flow due to increased liquidity and size. Aligning national
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regulatory approaches will reduce administrative costs of operating in the region and enhance its
competitiveness.
Thus, regional integration can facilitate both domestic capital market development as well
as global integration by providing the liquidity, scale and capacity to compete globally and
manage volatility more effectively. ASEAN capital markets have made significant progress in
depth, trading volume and openness and are large when viewed as a group. However, they are
small individually and the range of products and openness within ASEAN remains low.
Moreover, the markets remain relatively illiquid, with high transaction costs and large equity
premiums, because of subscale trading volumes. In these circumstances, regional (and global)
integration that allows greater cross-border access to investors and issuers can help broaden the
investor base and range of products. This would strengthen domestic capital markets and provide
the liquidity, scale and capacity to compete globally. At the same time, however, further
strengthening the efficiency and integrity of domestic capital markets is essential for continued
regional integration via interoperability and interconnectivity and improved liquidity and order
flows.
Moreover, the growing competition from global players (e.g. stock exchanges), and the
pressures for consolidation and efficiency enhancements due to technological and
regulatory changes make regional integration of capital markets a pressing policy concern
and calls for a comprehensive strategy. Consultations with equity markets regulators and
market players have highlighted that ASEAN exchanges will have to compete with global
exchanges. In the current state of development of equity markets in the region, such competition
could undermine domestic capital markets and further regional integration. Global regulatory and
technological developments in the securities markets and the emergence of new classes of
investors, including hedge funds, have intensified competition among stock exchanges and
encouraged consolidation of exchanges, domestically and globally. Unless ASEAN exchanges
work together to collaborate and achieve parity with larger players in terms of cost, liquidity,
product range and technology investments, good companies in the region will rely on the larger
and more liquid markets outside ASEAN, including North Asia, North America and Europe and
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make national exchanges increasingly less relevant. In addition, if demutualized exchanges in
the region were to seek alliances with major trading blocs independently, such actions will
jeopardize regional integration initiatives. Furthermore, the region's exchanges run the risk of
being cherry picked by global suitors and may end up worse than in a collaborative solution
(Figure 1).
Figure 1: Three Scenarios for Southeast Asia

The threat of domestic exchanges being marginalized or cherry picked by global players in the
face of growing competition and consolidation among global exchanges calls for a strengthened
strategy for regional collaboration and integration. It also requires that regional integration
become a core priority in the national capital market development strategies.
Similar considerations apply to bond markets, again calling for an expedited regional
integration strategy. Progress in integration of equity markets has to be in tandem with similar
progress in bond market integration. This would ensure that the issuers, investors and market
intermediaries have adequate tools for risk management and portfolio diversification. In addition,
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building up scale and liquidity in national bond markets can be greatly facilitated by accessing
regional and global markets.
Generally, by facilitating access to a larger integrated market, regional cooperation and
integration can build awareness of ASEAN as an asset class and enhance the region’s
attractiveness for global capital flows. Moreover, integration could contribute to financial
stability by expanding the market to which regional players have access, making diversification
easier and reducing domestic volatility resulting from global shocks. Regional cooperation can
also provide a greater voice on financial stability and development issues in global fora. This last
consideration has become particularly important for designing coordinated responses to current
global financial and economic crisis. In addition, regional integration initiatives and the
associated alignment of national regulatory standards with international standards provide an
opportunity to draw lessons from the crisis to strengthen risk management, regulatory
surveillance, asset securitization and market microstructure.
Indeed, the ongoing global financial crisis has further strengthened the case for ASEAN
integration. Calls for reforming the global financial architecture and overhauling regulatory and
supervisory regime have been forthcoming from many sources, such as the G-20. This creates an
opportunity for ASEAN countries to do their part in a way that facilitates their integration
regionally and globally, but with the appropriate safeguards to enhance financial stability. Also,
the ability of some integrated areas—like the EU—to offer financial support to its members and
financial institutions has made them more resilient. The crisis has also made even more obvious
the advantages of advance planning to deal with financial turmoil. Furthermore, it has highlighted
the need for coordinating the thrust of policies—even if each country still chooses its own way of
carrying them out. Also, experiences such as that of the EU clearly indicate that a larger
economic and financial area, acting with a concerted voice, has more influence in global
economic decisions.
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4. Obstacles and Challenges to Integration
The studies suggested that regional integration, particularly of private capital markets, has
shown only limited progress in ASEAN. Consultations with regulators and market players
have highlighted several factors that have hindered regional integration.
First, the significant differences in the levels of development of capital markets and in the
extent of observance of global standards has naturally led to focusing on domestic capital
market development and to varied perceptions of costs, risks, and benefits of regional integration
among market players and country authorities. These perceptions have been influenced by the
concerns in some countries about limited new business opportunities in less developed markets
and in other countries by the perceived competitive threat from the more advanced market
players.
Second, some market players were of the view that domestic markets should be integrating
with the rest of the world rather than within ASEAN and that the value of regional integration
and of promoting ASEAN as an asset class remained unclear. Thus there remains a pressing need
for an effective communication plan to articulate the objectives and benefits of ASEAN capital
market integration.
Third, reflecting these differences in the perceived costs and benefits, countries differ
significantly in the extent to which their national development plans include the measures to
enable and benefit from greater regional integration. Thus, regional initiatives have not been
translated into country policies in many cases.
Fourth, the existence of capital controls and exchange restrictions in many jurisdictions,
differences in the withholding tax regimes, uneven development of and portfolio restrictions on
institutional investors, all constrain regional integration. Moreover, differences in the range of
products, particularly the lack of derivatives markets or of regionally focused products in many
jurisdictions, have hindered both domestic market development and regional integration. In any
case, the large differences in regulatory regimes and market infrastructure —as reflected in the
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degree of observance of global supervisory and market standards—have raised transactions costs
for cross-border transactions.
Fifth, the lack of clarity on the coordination and monitoring mechanisms in ASEAN has also
impeded progress toward regional integration. While there are many ASEAN initiatives on
financial market integration, mechanisms to coordinate and sequence them remain weak.
Institutional mechanisms to monitor and support the implementation of regionally agreed
standards and programs at the country level are missing.
The key challenge therefore is to set up a well sequenced program of regional integration
initiatives to achieve the goals of AEC 2015, support it by embedding regional considerations into
domestic capital market development programs and reinforce the above through a well designed
ASEAN-level monitoring and coordination mechanism. The two-way interaction between
strengthening domestic capital markets, and fostering integration, requires that domestic capital
market reforms and measures to enhance greater cross-border access, together be properly
sequenced and coordinated, based on:





Common international standards,
Judicious use of mutual recognition in finance and business,
Further liberalization of capital controls restrictions,
Further strengthening prudential safeguards and risk management capabilities to help
manage volatility and compete effectively.

A comprehensive strategy and a well-sequenced plan to implement the strategy are discussed in
the next section.
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5. Core Components of the Implementation Plan
The core strategy for regional integration is a mutual recognition/harmonization process of
expanding scope and country coverage, supported by phased removal of capital account and
other restrictions1, the building up of trading and settlement system alliances and infrastructure,
and a strengthened coordination and monitoring processes at both regional and country levels to
support implementation. These strategies, presented as six strategic components of the
Implementation Plan, were discussed with the GOE and the private sector. They are classified
into the three main themes mentioned earlier.
A. Creating an Enabling Environment for Regional Integration2
1. Design and Implement a Mutual Recognition/Harmonization framework of gradually
expanding scope and country coverage.
B. Creating the Market Infrastructure and Regionally Focused Products and
Intermediaries
1. Implement an Exchange Alliance framework to facilitate cross-border trades with local
brokers initially; and strengthen and harmonize exchange governance, listing rules and
corporate governance framework.
2. Promote new products and regionally active intermediaries to build awareness of
ASEAN as an asset class.
3. Reinforce and expedite implementation of ongoing strategies and initiatives to
strengthen and integrate bond markets.
C. Strengthening the Implementation Processes.
1. Refine the strategies for domestic capital market development in each ASEAN
country and incorporate measures and milestones that support regional integration
initiatives.
1

These works are beyond the scope of ACMF.
To create an enabling environment, restriction on capital flow should also be gradually liberalized along with the reform of tax system in order to facilitate
cross-border transactions. However, these issues are beyond the scope of ACMF, therefore, relevant authorities and working committees should further
assess to develop and put in place the necessary action plans.
2
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2. Strengthen the ASEAN level working mechanisms in order to better coordinate regional
integration initiatives and monitor and support its implementation at the country level.

6. Overview of the Components of the Implementation Plan
A. Creating the Preconditions
A. Develop a mutual recognition/harmonization framework, and expand the reach of
products, services, and countries covered by the framework over time.
The core strategy for regional integration is to develop a mutual recognition process with
gradually expanding scope and country coverage. Cross-border access to capital markets
within ASEAN is facilitated by relieving entrants to regional markets of the regulatory burden of
fully complying with more than one regulatory regime through mutual recognition or
harmonization. Such relief lowers costs, enhances competition, encourages product innovation
and increases investors’ access to the diversity of products and services available in the region.
The mutual recognition and harmonization framework for ASEAN covers the following four
areas of cross-border activities:
 Facilitating cross-border fundraising activities
 Facilitating cross-border distribution of products, such as those listed on ASEAN
exchanges, Islamic products and collective investment schemes (CIS)
 Facilitating investments by investors in ASEAN
 Facilitating market access by market intermediaries
Implementation actions for each of these areas are summarized in Figure 2.
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Figure 2: Mutual Recognition (MR) and Harmonisation Framework
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Implementation Actions
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distribution rules and
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framework for
primary offerings
MR of market
professionals
involved in primary
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•

•
•

Allow local
intermediaries to
distribute ASEAN
listed products, with
marketing support
services

•
•

MR of other market
professionals ,e.g.
involved in marketing

•

MR framework for
distribution of CIS
products

•

Promote crossborder investments
through local
intermediaries
Develop harmonized
criteria for NRI
Recognize ASEAN
exchanges under
host country rules

•

•

Develop MR
framework for
provision of products
and services by
market intermediaries
to NRI
Work toward single
passport with home
country approval

Adopt a liberalization
plan to allow NRI/RI
to invest freely in
ASEAN

Pre-requisites and Supporting Initiatives

•
•
•
•
•
•
•

Develop ASEAN MR Guidelines; Canvass leading market intermediaries in home markets to obtain views on
the product and services likely to be marketed within ASEAN
Regulatory mapping
Compliance with relevant IOSCO Principles, ASEAN Peer review mechanism
Clear and effective Communication Plan
Strong investor protection regime
Remedies / Dispute resolution mechanisms
Bilateral / Multilateral MOU for enforcement and information sharing

ASEAN Mutual Recognition Guidelines
In order to provide a coherent framework to coordinate the many and diverse strategic mutual
recognition and harmonization activities to foster integration, the ACMF will develop ASEAN
Mutual Recognition Guidelines. The Guidelines would provide broad principles to govern and
support the mutual recognition and harmonization programs and guide ACMF members to
identify and sequence initiatives for mutual recognition supported by harmonization, and assist
countries to determine their readiness to enter into such cross-border arrangements. The initiatives
should begin with products, services and activities that are consistent with market preferences,
likely to add most value to capital market development within ASEAN and/ or are easy to
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implement. Taking regulatory action to facilitate cross-border transactions is not sufficient to
promote regional integration unless the action generates increased private sector cross-border
activities.
The following broad principles will be considered in formulating the Guidelines:
 To set priorities for the mutual recognition and harmonization taking into account
“quick wins” and “appropriate responses” to the current global crisis as well as market
preferences. Undertake sequenced cross-border initiatives for mutual recognition and
harmonization, based on consultations with market players.
 To undertake mapping of regulatory rules in specific areas where mutual recognition
is being considered.
 To work towards complying with IOSCO Principles relevant to the product, service
or activity to be offered cross-border. This would ensure regulatory equivalence in
entering the mutual recognition arrangements.
 To clarify the responsibilities of the home regulator, and the host regulator in
administering a specific MR framework, including arrangements to disclose the
observance of relevant standards through peer review in order to demonstrate readiness
to join the framework.
 To enable host regulator to rely on the laws of the home country to the greatest extent
possible to protect the interests of the local investors, protect the integrity of the local
markets and manage the systemic risk in host country.
 To strengthen investor protection regime with adequate rights and remedies and
dispute resolution mechanism.
 To continue strengthening bilateral (and multilateral) arrangements for regulatory
cooperation and information sharing.

Phased approach towards mutual recognition.
ACMF members recognize that an effective implementation plan for mutual recognition
must have clear prioritization. Therefore, the measures that have been identified for Phase 1 can
generally be undertaken by ACMF members as part of their supervisory authority. Some
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measures particularly those for Phase 2 and 3 would have an impact on the extent of financial
services liberalization and would need to have the input of authorities and fora to deal with capital
account and financial services liberalization.
Given the differing levels of capital market development and readiness amongst ASEAN
countries, the mutual recognition initiatives should be implemented bilaterally first and then
multilaterally as other countries become ready to join in. In addition, it is often easier to relax
restrictions on activities targeted at non-retail investors who may be more vigilant of their rights
and hence require less protection. Therefore, it may be practicable to enable cross-border products
and services to be made available first to non-retail investors (NRI) and subsequently to retail
investors (RI), complemented by an enhanced investor protection regime.
B.Creating the Market Infrastructure and Regionally Focused Products and
Intermediaries
B1. Implement the vision for the Exchange Alliance Framework. Strengthen and
harmonize exchange governance, listing rules and corporate governance framework.
Greater cooperation among ASEAN equity markets is desirable. Through collaboration,
exchanges in the region can achieve the following benefits:
a. Decrease the cost of operations and technology;
b. Facilitate broker access across exchanges, thus boosting liquidity;
c. Increase the value of the pool of listed companies, preventing flight to other markets
outside ASEAN.
The ASEAN Common Exchange Gateway (ACE) initiative of the regional exchanges to forge
alliances and provide trading links requires the exchanges to regulate cross-border trading on their
markets effectively. It is also important for securities regulators to collaborate more closely to
enable effective and timely regulation of cross-border transactions through enhanced information
sharing and regulatory coordination. In many aspects, the proposed mutual recognition initiatives
and their sequencing would provide the foundation for the ACE initiative.
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In response to emerging challenges, ASEAN exchanges have decided to build an alliance to link
their exchanges to promote liquidity through increased intra ASEAN trades. As they dismantle
barriers to trade and adopt international standards, they will attract more international funds.
Key recommendations are summarized in figure 3 below, further elaborated in Attachment to this
report.
Figure 3: Exchange Alliance Framework
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Exchanges
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Promote Cross-border
Trading and Develop
Regional Markets

Implementation Actions

•
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•
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•
•
•
•
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•
•
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•
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Develop comprehensive
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dissemination etc.
Act as catalyst to promote
trading volume, help
remove barriers to crossborder trade and promote
regional products, regional
intermediaries and star
companies.

Pre-requisites and Supporting Initiatives

•
•
•
•

Allow distribution of listed products on ASEAN exchanges by local intermediaries and facilitate cross-border
provision of marketing services
MR regime for market professionals involved in marketing
Recognize ASEAN exchanges under host country rules
Information sharing among exchanges on market surveillance ACE, cross listed entities, and trading.

In addition to these initiatives, continued strengthening of exchange governance, corporate
governance and accounting and auditing in line with international standards should remain on-
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going priorities that support regional integration3. Key initiatives in this area are summarized in
figure 4 below.
Figure 4: Strengthening Exchange and Corporate Governance
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Implementation Actions

•
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•

Map requirements in
the listing rules,
corporate
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disclosure standards

•
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for cooperation and
information sharing to
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Pre-requisites and Supporting Initiatives
strengthening

•
•
•
•

Compliance with relevant IOSCO Principles
Regulatory mapping
Effective communication between regulators, between regulators and exchanges and between
exchanges
Strong investor protection

B2. Promote new products and intermediaries to build awareness of ASEAN as an asset
class
The incentives for the development of new products to foster regional integration are influenced
by the capital market development strategy and the specifics of the exchange alliance framework.
Technical cooperation among exchanges can facilitate development of new products, help narrow
developmental gaps of ASEAN markets and facilitate the design of regionally-focused products.
For example, ASEAN exchanges can take leadership in creating interest rate futures contracts,
with a view to an eventual linking of the exchanges and contracts through a single Board and
central clearing arrangements. Close collaboration among exchanges and regulators would be
3

See Strategic Component II in the Attachment for proposed actions.
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critical to support the private sector in designing and trading new products of regional appeal.
Regulators and exchanges can facilitate the efforts once the private sector has determined the
commercial viability of ASEAN products.
Development of strong regionally-oriented intermediaries will be facilitated by the growth of
regionally-focused products and the expansion of mutual recognition arrangements. Investor
education and market promotion efforts by ASEAN exchanges would also be important.
In addition, the regulators can provide an enabling environment to foster growth of such
intermediaries through the creation of an enabling environment to support the establishment of
regionally oriented intermediaries. A list of implementation sections is summarized in figure 5
below and further elaborated in the Attachment.
Figure 5: Promote new Products and Regional Intermediaries

Promote Regionally Focused Market
Intermediaries

Promote new regional products

Implementation Actions

•

Form private sector led task force to develop and
promote new regional product development
including ETFs, securitization products, index
futures and other hedging products to brand
ASEAN as an asset class.

•

Create an enabling environment to support growth
and consolidation of regionally oriented
intermediaries..

Pre-requisites and Supporting Initiatives

•
•
•

Strengthening and harmonization of mergers and acquisitions framework.
Facilitate cross-border investments by investors (Strategic Component I)
Mutual recognition of product offerings (e,g, Islamic Products)

B3. Reinforce implementation of the on-going strategies and initiatives to strengthen and
integrate regional bond markets.
Key issues in bond markets development - such as improving liquidity, strengthening public debt
management, enhancing trading, clearing and settlement microstructures and streamlining capital
controls - have been addressed by several regional initiatives including the Asian Bond Market
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Initiative (ABMI), which is an ASEAN+3 program, and initiatives from other fora including
EMEAP, WC-CMD of ASEAN. ACMF will draw on these initiatives in setting priorities for
further actions in bond market development and integration.
Bond markets differ fundamentally from equity markets in their trading arrangements and have
been primarily transacted over the counter (OTC). Regional integration of these markets requires
strong cooperation between the government as an issuer of debt, the central bank as banking
supervisor and watchdog for financial stability, the securities regulator and the principal dealers
that ensure market liquidity. Thus, initiatives undertaken by the exchanges-such as a common
gateway for equity transactions might have a limited applicability to bond markets. While some
exchanges list and trade bonds and their clearing and settlement platforms can handle bond
trading and clearing, the percentage of total turnover tends to be very low. The experience of
other regions also suggests that trying to promote debt market development and
integration modeled on equity market structures may have negative implications for bond market
fundamentals such as liquidity. The focus should be on ensuring price transparency through
disclosure and reporting; the reporting platform could well be the Securities Exchange rather than
an independent (e.g. Central Bank-run) platform.
Nevertheless, the ASEAN regulators have an important role to play in several areas of bond
market integration, primarily in ensuring mutual recognition of offering documents, improving
post-trade transparency as an element of investor protection, in fast-tracking new products that are
commercially viable and also in encouraging regional integration of the clearing and trading
infrastructure. ASEAN regulators should also look at moving some derivatives and their clearing
onto exchange platforms and fundamentally reassess the more complex and opaque derivatives
that gave rise to recent credit market problems. ASEAN regulators should encourage ratings
comparability in the region, or a national ratings scale that can be compared across countries.
Strategic Component IV of the Attachment presents a detailed list of Implementation Actions, and
are summarized below in Figure 6.
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Figure 6: Strengthen Bond Market Development and Integration

Review On-going Bond Market Initiative

Build and Link Infrastructure and Promote
Market Liquidity

Implementation Actions

•

ACMF to initiate dialogue with other regional
groupings to agree on priorities

•

Establish mechanisms to address roadblocks
in bond issuance and investments on a
regional basis.

•
•
•
•

Facilitate cross-border trading, settlement and
information linkages.
Formulate regional strategy for ratings
comparability.
Set disclosure standards for Central Trade
Reporting System (CTRS)
Create ASEAN pool of market-makers in debt
instruments.

Pre-requisites and Supporting Initiatives

•
•
•
•

Capital Market Development Plans to incorporate goals of integration of bond markets
Progress toward MR of primary offerings of debt securities and related harmonization of offering
rules.
Enhance tax structure
Regional cooperation in Islamic product structures and development.

C. Strengthening the Implementation
C1. Enhance the Scope of Domestic Capital Market Development Plans in order to help
implement regional integration initiatives
Significant differences in the levels of development of domestic capital markets in ASEAN
countries hinder the pace of integration. Efforts are still needed to build consensus in the region
on the benefits of financial markets integration and to ensure that actions taken at the national
level are consistent with that goal. Such efforts could include the following: 1) close monitoring
of developments in regional financial integration and analysis of the related costs and benefits.
This would illustrate the value of integration for the private sector and help monitor the
effectiveness of policies to foster integration; 2) strengthened efforts to take into account regional
integration objectives and policies, such as mutual recognition and regulatory harmonization into
capital market development strategies. The initiatives and actions along these national lines are
summarized in figure 7 below and spelled out in the Implementation Plan.
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Figure 7: Domestic Capital Markets Development Plans

Review and speed up domestic capital
development plans to facilitate integration
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from increased cross border activities

Implementation Actions

 Draw lessons from financial crisis to
strengthen domestic financial sector and better
prepare for capital market integration
 Align domestic capital market development
plans with the mutual recognition and
harmonization initiatives

•

Engage with market participants
measures to ensure financial sector
stability as capital market integration
progresses and draw lessons from the
financial crisis.

C2. Reinforce and better coordinate ASEAN working processes: An update on ASEAN
processes, and the need for new initiatives
At an informal meeting in Dubai on October 7, 2008, the ASEAN Finance Ministers approved a
proposal to strengthen the capacity of the ASEAN Secretariat (ASEC) to undertake both
macroeconomic surveillance as well as managing the implementation and coordination of the
financial integration process. This would involve establishing a standalone unit in the ASEC,
comprising a Macroeconomic Surveillance Division and a Financial Integration Division, both
supported by full-time staff.
In order for the proposed Financial Integration Division (FID) of ASEC to be effective in driving
and coordinating the processes towards capital market integration, it is important that ASEC has
the appropriate capacity to undertake this role. It is proposed that a dedicated team for capital
market integration be established in the FID. The role of the dedicated team would include
(i) developing a Consolidated Action Plan to serve as a central reference for sequencing,
reprioritizing and monitoring the strategic initiatives under the Implementation Plan,
(ii) streamlining the Implementation Pan with the various committees under ASEAN, and
(iii) monitoring and reporting of the progress of the initiatives under the Implementation.
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The ACMF members will support the dedicated team in the FID by having designated contact
person. The role of ASEC in assisting the financial integration process is depicted below;
The above initiatives and the associated actions are summarized in Figure 8.
Figure 8: Strengthening the ASEAN Implementation and Coordination Process through the
ASEAN Secretariat
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Implementation Actions

•
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Secretariat, with supporting dedicated contact
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Develop and agree on the Terms of Reference
(TOR) for capital market integration team in the FID
including developing a consolidated action plan,
streamlining of the existing ASEAN working
committees and task forces, and report progress or
raise issue to stakeholders on a regular basis.

ASEAN Secretariat coordinates and works
with relevant Working Committees and other
related parties to facilitate the implementation
of recommendations that are beyond the
scope of ACMF
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Strategic Direction
At the 13th ASEAN Summit in Singapore, the ASEAN leaders jointly adopted the ASEAN
Economic Community Blueprint 2015 (AEC Blueprint), with the goal of establishing ASEAN as
a single market and production base, with free flow of goods, services, investments and skilled
labor, and freer flow of capital. The AEC Blueprint also sets out a broad general framework to
strengthen ASEAN capital market development and integration by 2015.
To achieve the objectives of the AEC Blueprint 2015, the ASEAN Capital Markets Forum
(ACMF) proposed to develop an Implementation Plan to Promote the Development of an
Integrated ASEAN Capital Market (Implementation Plan). The Implementation Plan proposal
was approved by the ASEAN Finance Ministers at the 12th ASEAN Finance Ministers’ Meeting
(AFMM) in Danang, Vietnam in April 2008. The Plan was subsequently endorsed by the ASEAN
Finance Ministers at the 13th AFMM in Pattaya, Thailand in April 2009.

Rationale for regional capital markets integration
The rationale for regional capital markets integration is to improve the competitiveness of the
ASEAN capital markets in the global arena. At the same time, capital markets integration will
reduce the risks of marginalization as individual markets in ASEAN may be too small with
limited range of products and services, which lessen competitiveness of ASEAN capital markets
individually as compared to the more developed markets. Furthermore, an integrated ASEAN
capital market will likely lead to increased visibility and attractiveness in the global arena.
Regional integration also leads to improved levels of market efficiency and expanded investment
choices for local investors and issuers. Investors will have access to a wider variety of products
which would allow them to diversify their risk exposures more effectively and find alternatives to
enhance their returns. Furthermore, issuers will have access to a larger pool of liquidity in the
region and more diverse range of potential investors. Local market players e.g., securities
companies, asset management companies and market professionals, will also be able to expand
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their business opportunity regionally and solicit wider groups of investors, thus achieving
economies of scale.

Strategies of the ACMF
The ACMF has developed the following strategies in undertaking the initiatives outlined in the
Implementation Plan:
 Create brand recognition for ASEAN as an asset class:
The ACMF will work to create brand awareness and recognition for ASEAN products
and increase their visibility in global markets. The ACMF will seek to provide a
facilitative environment that enables and encourages the private sector to develop new
products, including exchange traded funds and index futures.
 Enhance ASEAN regulatory standards and practices:
The ACMF will seek to enhance the regulatory standards governing the ASEAN capital
markets and practices in line with international standards, including standards set by the
International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
 Build mutual and global trust in ASEAN standards through mutual recognition regimes:
To build mutual and global trust in ASEAN standards, the ACMF will work towards the
establishment of mutual recognition regimes whereby one regulator can rely on another
regulator’s standards in the region to allow for the cross-border offering of financial
products and services.
 Facilitate flow and access into ASEAN markets:
Through the establishment of an electronic trading link, global players will have access
into any ASEAN market from one single access point. The trading link together with the
establishment of an ASEAN Bulletin Board, which comprises leading stocks in ASEAN,
is expected to increase the visibility of ASEAN in the global financial arena.
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Implementation Approach of the ACMF
The ACMF has adopted a phased approach whereby the initiatives specified in the
Implementation Plan are categorized into three phases based on priority. Phase I covers 20092010, Phase II covers 2011-2012, and Phase III covers 2013-2015. The initial phases of the Plan
focus on establishing bilateral arrangements, and subsequently moving towards multilateral
arrangements as more countries become ready to opt-in. Further, the plan focuses on gradual
liberalization initiatives whereby offerings of products will be made available to non-retail
investors first, before opening up to retail investors and will be complemented by a robust
investor protection regime.

Addressing challenges
In addressing potential challenges, the ACMF is guided by the following approach:
Potential challenges
1) Risks of competition and
marginalization of domestic
market players
2) Effective cross-border
enforcement and dispute
resolution
3) Level of sophistication and
financial literacy of retail
investors

Approach
Through mutual recognition arrangements, domestic
intermediaries have the opportunity to grow their businesses
beyond domestic borders which may lead to greater economies
of scale.
Regulators will establish cross-border information-sharing
mechanisms and cooperation arrangements to ensure effective
and robust enforcement. Efforts to create cross-border dispute
resolution mechanisms for investors are also underway.
In its approach, the ACMF has adopted a phased approach.
The offer of products to domestic retail investors will be
conducted at a later phase, and through domestic
intermediaries which will be obliged to conduct customer
suitability tests. In addition, prospectus or sales brochures will
need to clearly highlight details of the relevant risks involved.
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4) Prioritization of ASEAN
integration efforts

Mutual recognition arrangements in ASEAN not only
facilitates cross-border activity in the region, but also reflects
the mutual trust among ASEAN capital market regulators and
promotes ASEAN as an asset class. It will further integrate and
strengthen the ability of domestic markets to compete globally.

The ACMF believes that the success of capital market regional integration efforts will depend on
the active participation and commitment of relevant government agencies, private sector and
investors alike.
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ACMF Press Release
ASEAN CORPORATIONS TO ENJOY EXPEDITED REVIEW
OF SECONDARY LISTINGS
Kuala Lumpur, 16 March 2012 - The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) announced today
that securities regulators and stock exchanges of Malaysia, Singapore and Thailand have signed a
Memorandum of Understanding (MOU) on Expedited Review Framework for Secondary
Listings.
2. The Expedited Review Framework is an initiative under the ACMF Implementation Plan
endorsed by the ASEAN Finance Ministers in 2009. The objective of the Framework is to speed
up the processing of secondary listing applications together with the relevant disclosure
documents. This Framework is available to corporations which are incorporated and whose shares
are primarily listed on the main market of an exchange in jurisdictions which are signatories to
the MOU. Where corporations satisfy the requirements set out in the Framework, signatories to
the MOU will review these applications within a shortened time period of 35 business days
compared to the normal review time of up to 16 weeks.
3. Malaysia, Singapore and Thailand are the first three jurisdictions to sign the MOU. Other
securities regulators and stock exchanges of ASEAN jurisdictions may join the Framework by
signing the Memorandum of Understanding on Expedited Review Framework for Secondary
Listings as and when they are able to satisfy the requirements of the Framework.
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4. Mr Lee Chuan Teck, Chairman of the ACMF and Assistant Managing Director (Capital
Markets Group) of the Monetary Authority of Singapore, said “The Expedited Review
Framework for Secondary Listings is one of a series of initiatives that ACMF is working on to
foster ASEAN capital markets integration in line with the objectives of the ASEAN Economic
Community Blueprint 2015. The signing of the MOU indicates the commitment of ASEAN
jurisdictions to work towards integrating our capital market. We hope that the Expedited
Framework will encourage more listed companies to seek cross-listings in the region to broaden
their investor base. With more cross-listings, investors in the region will have easier access to a
broader choice of investments.”
5. Tan Sri Zarinah Anwar, Chairman of the Securities Commission Malaysia, said “The
framework will foster greater capital market integration in the region and promote ASEAN as a
global fundraising destination. This initiative represents another significant achievement on the
part of the ACMF in promoting a facilitative and efficient environment for greater intra-ASEAN
activity”.
6. Dr. Vorapol Socatiyanurak, Secretary-General of the Securities and Exchange Commission,
Thailand said, “I am delighted with this achievement. The ACMF is determined to create enabling
environment in capital markets for our business sectors to grow. This secondary listing
framework provides ASEAN PLCs a pathway to expand their business horizon in other markets
so that they can leverage on the prosperity that will come with the emergence of the AEC.”
7. More information on the ACMF Implementation Plan and the ASEAN Economic
Community Blueprint 2015 can be found at
http://www.theacmf.org/ACMF/report/ImplementationPlan.pdf and http://www.asean.org/518710.pdf.
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MALAYSIA, SINGAPORE AND THAILAND IMPLEMENT THE ASEAN AND PLUS
STANDARDS SCHEME
Bangkok, June 12, 2009 – Securities regulators in Malaysia, Singapore and Thailand jointly,
announced today that they have implemented the ASEAN and Plus Standards Scheme (“the
Scheme”) for multi-jurisdictional offerings of securities in ASEAN.
The scheme reflects the desire of ASEAN securities regulators to facilitate fund raising activities
within ASEAN and to enhance the visibility of ASEAN capital markets as an attractive
investment destination for global investors.
The Scheme will facilitate multi-jurisdictional offerings of plain equity and debt securities in
Malaysia, Singapore and Thailand by allowing the issuer to comply with one single set of
common disclosure standards, known as the “ASEAN Standards”, together with limited
additional requirements prescribed by each jurisdiction, known as the “Plus Standards”. The
overall Scheme is envisaged to bring greater efficiency and cost-saving for issuers undertaking
cross-border offerings. The ASEAN Standards are based on the of IOSCO standards on crossborder offerings and fully adopts the IFRS and the ISA.
The Scheme forms one of the key capital market initiatives undertaken by the ASEAN Capital
Markets Forum (ACMF). It is also part of the regional capital market integration plan (“the
Implementation Plan”) endorsed by the ASEAN Finance Ministers in April 2009 in Pattaya,
Thailand. Malaysia, Singapore and Thailand are the first three jurisdictions to put the Scheme into
effect.
“The ACMF has shown strong commitment to enhance the attractiveness of ASEAN as a
combined capital market for fund-raising, as well as underlines ASEAN securities as an attractive
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asset class by raising the disclosure standards among ASEAN members to an international level. I
am delighted that Thailand along with Malaysia and Singapore are able to put this framework into
practice,” said Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Chairman of the ACMF and Secretary-General
of the Securities and Exchange Commission, Thailand.
Tan Sri Zarinah Anwar, Chairman of the Securities Commission Malaysia said “The
implementation of the Scheme is an important step towards a more efficient environment for
access to capital across ASEAN. By allowing consistency of information in multi-jurisdictional
offering documents, the Scheme will aid investors in making informed decisions as well as
providing them with greater investments choices”.
Mr. Shane Tregillis, Deputy Managing Director of the Monetary Authority of Singapore said
“The Scheme aims to harmonize prospectus disclosure standards in ASEAN. Implementation of
the Scheme is a step forward in the effort to create a more integrated capital market in ASEAN in
line with the objectives of the ASEAN Economic Community Blueprint 2015. We welcome the
implementation of the Scheme and believe that it will usher in more initiatives to integrate
ASEAN capital markets.”
Further information on the Scheme is available in the Appendix I. Details on the implementation
of the Scheme can be found on the websites of the Securities Commission
Malaysia(www.sc.com.my), the Monetary Authority of Singapore (www.mas.gov.sg) and the
Securities and Exchange Commission, Thailand (www.sec.or.th) respectively. The ACMF
Secretariat is also available for contact through e-mail: strategy@sec.or.th.
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